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И З В Е Ш Т  A  J

УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У  АПВ  
О РАДУ У  1960 ГОДИНИ

Јутословенека адвокатура наставила је и  у 1960 годјш и  са 
своЈом афирмацијом, манифестакала је знатну делатност како 
на спољном тако и  ка унутрашњем плану рада.

На унутрашњем плану рада јутословенске адаокатуре може 
се ковстатовати знатно пропшрење учвршћења уверења и чи- 
шенице, да је наша адвокатура, као јавна служба, не само неоп- 
ходао потребна, него да, сходно пролисима Закона о адвокатури, 
испуњава скоро у гихтуности све задатке и све обавезе које је 
наше социјалистичко друштво |1товерило адвокатури и које од 
адвокатуре очекује.

XVill Конгрес Међународне уније адвоката, који је почет- 
Koar септембра 1960 годЈине одЈржан у Базелу и Берну, у Швај- 
царској; пружио је дсказ дораслости наше адвокатуре у међу- 
народном животу светске адвокатуре. Наша делегација са два- 
десет и два члаиа адвоката —  делегата није била само међу нај- 
бруојнијим делегацијама, него је достојно реирезентовала јутосло- 
венску адвокатуру учешћем бројних дискутаната у дискусија- 
ма ка Пленуму, на Скупштини и у Комисијама у којима су тр>е- 
тираиа најразноврснија тштања и проблеми адвокатуре света.

Два састанка Пленума Савеза адвокатсктих комора Југосла- 
вије, који су одржани јуна и децембра 1960 године, у Озфиду и 
у Загребу, a на којима  ̂су ра'справл>ана најважнија гоггања из 
проблематике наше адвокатуре и нашет правосу^, уз учешће 
највиших представника правосудних устанава, били су на врло 
виооком нивоу и рашчистили многе спорне појмове и донели за- 
кључке од велике важности за будући рад адвокатуре и коорди- 
нације рада адвокатуре са органима правосуђа.

Оцењујући стање адвокатуре у Аутономној Покрајрши Бој- 
водини, Улравни одбор сматро, да може констатовати да адво- 
катура Војводине у свеагу предњачи.

1961 година ј€ за адвонатуру Tt адвокате Војводине двоструко 
јубиларна година.



Наши народи славе ове, 1961, године двадесет годииа од по- 
четка Народне револуције и Народно ослободилачке 6oipi6e, коју 
су сви наши народи, под воћством Савеза комуниста Јутославије 
тако храбро, тако часно, са толиким пожртвовањем, олромним 
залагањем и жртва!ма воиили, да су потггуно заслужено стекли 
највеће призкање и највеће дивљење свих слободних народа 
света. Резултати ове сјајне борбе су одражени у ншпој новој 
(хидијалистичкој Јутсславији и у свим њеним социјалистички1У1 
Ш1ституц!ијама и со1р1ЈаЈ1истич:ко!м: друштвеном: уређењу. Адвока- 
ти и адвокатски приправниди, учлањени v Адвокатској комортл 
у АПВ суделују са пуно љубави у овој прослави, јер су резул- 
тати постигнута Hapo^OM револудијом и резултати њихових на- 
стојања и напора a са пуно пошто^вања се сећају иа 126 aiẑ в<жaтa 
и 59 адвоасатских прииравника, који оу изгубили своје животе 
за време другог светског рата било као борци бшго као осуђе- 
ни од окупатора или: од ixonvrairaBa, било пак у машвним вовољи:- 
гла, рацијама и у логорима.

Јубиларна је Oisa, 1961, година за Адвокатску комор7/ у АПВ, 
iep је 3 маја 1921 године одржана осн11вачка Скушптина Адво- 
катске KoiMope у Новоме Саду, па је сада пуних 40 годива како 
дела наша Комора. Четири деценије рада је протек врезиена који 
треба забележити па ће се на скушштиди Адвокатске коморе у 
АПВ, KO'joj се подноси ова'ј извешта], поднети и јвдан посебатг 
извештај о зиачају ове четрдесетогодишњице.

ПРОБЛЕМАТИКА АДВОКАТУРЕ

Проблеми naine адвокатуре у 1960 тодини кретаЈЖ су се, у - 
главнкж, у оквиру проблематике ранијих година. Органи Ко- 
море су и ове, I960,' године проучавали и третирали: целокупну 
проблематрпсу адвокатуре. Поред проучавања hî iicto организа- 
ционих и материјалних лроблеима наттте адвокатуре, органи Ад- 
вокатске коморе у АЛВ обраћали су велику пажњу и проучава- 
њу начелних питања, па су уверења да су на том пољу у 1960 
години поститнути легог резултати.

1) Питање професионалне етике

Питању ггрофесионалне етике адвоката и адвокатских при- 
правника обраћали су велику пажњу сви органи Адвокатске ко 
море у АПВ.

Управни одбор је у два маха својим циркуларима скретао 
пажњу Радним одборима адвоката и адвокатских притфавника 
на поједине, мање, неповољне и неггравилне појаве и поступке.



Савет Адв,окатске коморе у  АПВ је  у два маха на својим седни- 
цама третирао ово питање, a једном у  вези са Информациј'а1М1а 
K oie је Савету. позивајући се на два конкЈ>етна случ-аја доставио 
Покпза1инс1ш секретаријат за правосудну управу АПВ. Савет на- 
ше Коморе дао је и препоруке, које је Управни одбор прихватио 
и Радним одборима адвоката и адвокатских пррцправника про- 
слвдио.

Како је у односу на 1959 годину број дрисциплинских прија- 
ва знатно опао, a статистички подаци биће изнесени, у овом из- 
вештају у вези рада Д исципјтш тског суда и Дисциплинског ту- 
жиоиа Коморе, то се може коистатовати да су кастој|ан>а свих 
органа Коморе у погледу појачавања дисциплине и уклањања 
неттравилности у раду адвоката и адвокатсашх гпрштравника у 
1960 години паказали добре резултате.

Као огшгра оцеоаа по итиггању • професжшалне етрисе мо- 
же се утврдити да је она у Ацвокатск)от комори у АПВ на виси- 
ни, иако ту и тамо, ГЕоједини ашвокати, чине и тежјв дисаџшлин- 
ске преступе, a што је  немотуће потпуно искоренити, већ по са- 
моЈ пр1ироди одвијања рада и схватања, ш> неки пут искривљена, 
појединих адвоката о њиховим правима и дужностима.

Међутим, чврста политтсса у  погледу дисциплинирања коју 
спроволе органи Коморе, верујемо, да ће и у наступајућој години 
показати своје добре резултате.

2) Служба правне помоћи код Народних одбора

У  Службеном ли'9ту ФНРЈ бр. 27/1960 објавл.ен је Правил- 
ник службе правне тгамоћи НОО, који је правизшик издао Се- 
кретари-јат за послове правосуђа Савезног извршног већа, a на 
(Хаизву овлашћен>а члана 4 ст. 3 Закона о адвокатЈфИ. Овим пра- 
вилтшком решено је ггитаље, које је до тада бшго и спорно и ди- 
скутовано о организацији и суштини; службе правне помоћи при 
Народшш: одборима огаптина и срезова.

У  ранијим извештајрша Управнот одбора увек је подвучено 
да адвокати Војводргне желе да сарађују у служби правне помо- 
ћи Народних одбора ошптина и срезова, и да Народним о̂ дбори- 
ма стоје на расположен.у. Исто је тако подвучено да адвокати 
Војводине настојавају да пружају стручну помоћ како привред- 
ним, задружним оргакизацијама и предузећима, тако и устано- 
вама, и то и у форми једне теипве правне сарадње, ггутем да- 
вања правних савета итд-, a не само закггупањем у конкретним 
споровима.

До 31 децембра 1960 године евидентирано је код наше Комо- 
ре свега 47 уговора, које су адвокати склопили ради прулсања 
правне помоћи. Од ових 47 уговора два су током I960 године 
престала, па јесада још евидентирано 45 уговора, и то: Са Народ- 
ншл одбором општине у служби правне помоћи 1; са привредним 
предузећима 24; са задружним установама 14; са баикама 5; и



ca приБатним правним лицем 1. Сви ови уговори склопљени су 
сходно прописима члана 4, чл. 47 ст. 2 Закона о адаакатури.

Осим Tora, адвокати пружају правну nonvrofe, давање1М бес- 
ллачтагх правних савета код једног броја Станбешсс заједница иа 
лодЈ̂ ч̂ју Војводине.

Управни оДбор Адвокатске коморе у АПВ сгоји на станови- 
шту, да је даље развијање службе. правне помоћи лри Народшш 
одборима ошгггина и срезова корргсно и потребно. Али, стоји иа 
становишту да ее 'Према јасттам пропиоима Заашиа о адвоокатури 
и  Правилнмка слзгжбе ггравне памоћи НОО не зугогу организова- 
ти друге форме и други видови правне помоћи, који иису пред- 
виђени ни у Заксну о адвокатури ни у цитираном Провилнику, 
лошто би то било кршење јаских прописа Закона о адвокатури.

3) Социјално осигурање адвоката

По литању социјалног осигурања адвоката није настулила 
нккаква новииа. Још увек су нерешени предлози и захтеви Са- 
веза адвокатских комора Јутославије, о кјојима је говорено у из- 
вепггају Управног одбора о раду у 1959 години, a иаиме, 1) право 
на пензију удовама адвоката, који су адвокатуру вршили на дан 
6 априла 1941 године, a после ОслобођенБа нису били адвокати, 
уколико се нису огрешили л НОБ; 2) право адвоката да буде 
лензионисан са трећим, a не четвртим пензиским разредом; 3) 
право адБО!ката који напуне радни стаж, a желе и даље да обав- 
дају дужност адвоката, да буду ослјобођени дал>ег плаћања до- 
приноса за социјално оеигурање, уз уживање свих права истот;
4) право адвоката који се лензионишу на основу Уговора о соци- 
јалном осигурању адвоката да могу и даље врпшти адвокатуру 
са примањем 50®/» пензије, тј. њихово изједкачење са оним ад- 
вокатама који су пенззтошктш из другог радног односа, и 5) 
пркаво адвоката на стицање даљих годика за радни односно пен- 
зиски стаж, ако после навршене 35 односно 30 годана радног 
стажа наставе адвокатуру и  даље уплаћују допринос.

Сви ови захтеви су на разматрању код надлежних органа и 
установа и верујемо да ће се у 1961 години о тим захтевима доне- 
та мериторне одлуке.

Од закљзгчења прваг Уговора о социјланом осигурању тј. од 
1 јануара 1953 године па до 31 децембра 1960 године укупно је 
пензионисан 61 адвокат. Један се реактивирао, 15 пензиониса- 
них адвоката је умрло, a на дан 31 децем!бра 1960 године пензио- 
нисано је 45 адвоката.

Код Коморе је евидентирано 25 ггородичних пензија удова 
или сирочади адвоката, пензионера. Међутам, овај број није пот- 
пун, јер нвдлежни Срески заводи за социјално ооигурање не до- 
ставл>ају Адвокатсжој комори у АПВ у сваком случају решења 
о признавању породичне лензије.



4) Награђивање адвоката

У извештају Улравног од^ора Скушптини о раду Коморе за 
1959 гојдригу TpeTupiaiHo је питање потребе измене Тарифе о Hairpa- 
ди за 'рад адватата..

По овам иитању није се пошло напред, 'а како су даљим на- 
шим економским развитком услови у одиооу на 1959 годину при- 
лично измењени, указује се као потоеба да Савет адвокатских 
комора Југославије покрене гаитање ревизије Тарифе за награду 
рада адвоката, шш 'бар ревизије појединих тарифних ставова. Бу- 
дући Упр'авни одбор коморе треба овом питању да посвети пуну 
Пажњу.

5) Опорезивање адвоката

Савез адвокатских комора Југославије, у заједаици са свим 
Адвокатскгам коморама у земЈви, израдао је коначне своје пред- 
лсхге за реолење пита!ња пореских обавеза адвоката.

Према 0бавеаптењима ово се шггање оада налази ттред над- 
лежним оргаштма и може се очекивати коначна одлука.

Поново се мора натласити: да без решења овог питања не мо- 
же се постићи осигуран!а материјална база адвсжатуре. Садашње 
пореске стопе су у сваком случају неоправдане, jep су остатак 
једног већ преживелог пореског система, и као такве не само да 
дестимулативно делују, него често зчрожавају и саму егзистен- 
цију адвоката.

6) Стамбени проблеми

У минулој, 1960, години овај је проблем yirrao у још акутни- 
ју фазу. He само усклађивање станарине за стаиове са економ- 
ским цевама, него и настојање да се и тако повишење станарине 
још повисе, ако се у ставовшт налази и адвокатска канцеларија, 
односно. повишење закупнина за пословне просто1Г>ије и локале, 
створили cv низ проблема, па су Управни одбор Адвокатске ко- 
море у АПВ на подручЈу А. П. Војводине, a и сам Савез Адво- 
катских ксмора Јутославије 'ггредузимали потребне коразсе да се 
ово питање правилно реши у односу на адвокатуру, као јавну 
службу. Огаптим прописима ово питање још није могло бити 
решено, али на локалном плану је у много случајева било устге- 
ха, V 1ШКР1М местима само делимичног успеха, a у  неким местима 
у Војводини без успеха. А.цвокатска комора у АПВ наишла Je у 
својим настојањЈ-гма по овом гштању на пуну подршку и потпуно 
разумевање Покрајинског секретаријата за правосудну управу 
АПВ и многих Народних одбора општина.

Савез Адвокатских комора Јзчххглавије посвећује овом irpo- 
блему велику пажњу, и уз потпору и сагласиост и каттте Коморе, 
чиии напоре да се ово иитан>е реши ошптим прописима.



Поред тога Савез адвокатских комора Југосла1В(ије покреиуо 
је  и  питањ е укљ учиванза адвоката, како за стамбеие, т к о  и  за 
послоовне onpocToppije у  систем кредитирањ а новслрадње, па се 
очекује да ће се и  у  том ггравцу адвокати изједаагаити са остаЈгиви 
трудбеницима —  служ беницима и  р>адницима.

II

РАД САВЕТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У  АПВ

Савет Адвоасатске коморе у  А П В , у  минулој 1960 години, н а - 
ставио је  са радом држ ећи се метода и  смериица, к о је  је  раније  
године поставио. Савет је , поред доиошења одлука о уп и су у  
именик адвоката расправљао начелна питањ а као: 1) о стањ у  
у  У Јф уж ењ у адвокатских ггрштравника, 2) о актуелним  пробле- 
мима адаокатуре, 3) о питањ у профееризиалнге етике и  дисци-. 
плине, 4) о ггитањима у  вези рада П ленум а Савеза адвокатских  
комора Југослаиије, па је  по овим гоетањима донео своје за к љ у ч - 
ке и  npeoiiopyKe.

Kao друш твени срган управљ ш ва у  адвокатури Савет наш е  
Коморе је , по оцени Управнх>г одбора, врло корисно делао и  њ е- 
гов утиц ај код реаиавања пој-едииих конзфетних проблема адво- 
катуре ј е врло вмдан.

Упр авни одбор са редош ћу може известити Сж упш тину да 
је  сарадњ а Управнот одбора и  Савета потпуно складна, да оба 
органа KoiMope јединствево теж е да у  д у х у  прописа Закона о а д - 
вокатури, Статута Адвокатске коморе и  друш твене потребе а д - 
вокатуре, реше све њене ггроблеме.

Н а пленум у Савеза адвокатекто!; коамора. Јутославије, ко ји  
је  одрж ан ју н а  месеца I 960 године указано је  на рад Савета na
me Коморе као на иример који треба да следе Савети других  
Комора.

Савет је  у  1960 години одржао 5 седница.

III

РАД УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У  АПВ

Рад Управног одбора Адвокатске коморе у  А П В  у  1960 го - 
дини текао је  неометано.

Ч лан  УпЈ>авног одбора Н енад Јоваковић поднео је  августа  
месеца 1960 године ocraiBKv на чланству, о чем у се С к уп ш ти н а  
овим извеш тава.



y  1960 години (вдржао је ynpaiBiroi одбор 13 седница на који- 
ма је донео 183 записничких решеша.

Рад Јшравног о,цбор>а лшже се тедаљније оценити из кижих 
лодатака.

1) Адвокати

У 1960 години опао је број адвоката са 9. На дан 31 децем- 
бра 1959 тодиие било је уписано у именик адвоката 383 адвока- 
та, a на дан 31 децемвбра 1960 године у тшенику адвоката ушгса- 
но је 374 адвоката.

Током године уписано је света у имешж адвоката 22 адво- 
ката и то: по члану 13 Закона о адвокатури 19, a пресељењем 
оедишта свдвокатске канцела.рије еа подручја других Комора 3, 
свега 22. Уписано је у именик адвоката 12 адвокатских ирштрав- 
ника, 4 судије, 1 јавни правобранилаол,, 2 из привреде и 3 пресе- 
лењем седишта адво'Катске канцеларије на подручје наше Ко- 
море. Број уписа нових адвоката у поређешу са' упжима. у 1959 
години осггао је са 8, али је број угшсаних нових адвоката из ре- 
дова адвокатских приправника повећан са 5, што је једна охраб- 
рујућа појаша.

Бриоано је из именика адвоката Адвокатске коашаре у АПВ 
у I960 години 31 адвокат, и то: услед смрти 3; због пензршииса- 
ња 18; за)сн!ова1Ш1 радни однос у суду и привреди 6 и преселили 
седиште адвокатске канзделарије на подручје друтих Комора 4. 
Пада уочи пораст броја пензионисаних адвоката.

Седишта својих адц.окатских канцеларија 374 адвоката има- 
ју: у седишту Врховног суда 78; у 8 седиигга окружних судова 
164; у 25 оедЈшгш среских судова 113 и 19 адвоката имају своје 
канцелариј.е у петнаест номуна у којима вема судова.

Извршено је у 1960 години 6 преселета седишта адвокат- 
ских канцеларија унутар подручја Адвсисатске коморе у АПВ.

У  1960 години поста!вл>ен је један заменик оболелом адвока- 
ту, 3 привремеЕт заменика и 26 преузиматела адвокатских кан- 
целарија.

Управни одбор консгатује да се рад адвоката у I960 годиш! 
може позитивније оцешгга у односу ка рад у 1959 тодитаг. Ова 
је чишеница доказана опадањем броја дисциллиноких пријава, 
a наЈрочкто околношћу да ниједна дисциплинска пријава није 
била поднесена због стручне повреде дужности и рада адвскката.

Према оцени Управног одбора број адвоката ка оодручју 
Адвокатске коморе у АПВ утлавном задовол>ава. Чињеница да у 
15 KOinmia дела 19 адаоката, као и чињешша да ниједно седиште 
срескога суда није без најмање две адвоасатске канцеларије, до- 
каз је да адвокатура Војводине у целости може да удрвол>ава 
својој основној обавези пружања правне помоћи привредним ар- 
ганизацијама , задругама, установама и грађанима.



y  извепггају Управног одбора Адвакатске коморе у АПВ ко- 
ји је поднесен о раду Коморе у 1959 подини изиесени су стати- 
стички падаци о учешћу адвоката и адво(кат<жих прштравника 
у јавном, ПОЈШТИЧ1КОМ и дру1птвеио1м животу наше ооцијалистич- 
не заједнице.

Учешће адвоката. и адвокатских ттриправника у јавном, по- 
Јштичком и друштвено1м: животу прошир!ивало се у 1960 години. 
На изборима за народне одборе који су у пролеће 1960 годиие 
одржан у А. П. Војводини било је кандидовано више адвоката за 
народне оиборнике, a изабраио jie у народне одборе неколз^ко 
адвоката. Осим тога, народни одбсри шшггина и срезова изабра- 
ли су у Савете и разне стручне органе своје већи број адвоката, 
који у тим саветима врше о11феђене фугакције и дпгжности.

И у осшалим оргаиизацијама, установа1ма адвокати показу- 
ју све већу делатност.

Адвокати и адвокатсЕи: лриправници, као високо квалифи- 
коваиа стручна лица, са познаЕањем свих призблема најшета дру- 
шгва обавезии су да своје simme, искуство ставе гаа расположе- 
ње вашо] друштвеној заједаици, па се очекује да ће се адво- 
кати и адвокатски лриправниии све више укључивати у јаван и 
друштвени живот, разуме се увек и свудде, када се њихова оарад- 
ња прихвата.

У  1960 годинк констатовано је напредовазве сарадње Радних 
одбо1ра адвоката и адв. ггриправншса, a путем њих адвоката и 
адв. приггравника, са народшш: одборима сшпггина.

Радни одбори адвоката и адв. пришравника често су консул- 
товани од стране надлежних органа народних одбора ошцтина 
код доношења разних ирописа локалнога заначаја, давали своје 
примедбе на нацрте тих пропиоа, често давали и своје конкретне 
предлоге о измеиама или допунама. тих нацрта. Ова сарадња 
народних одбора општина и радних одбора адвоката и адв. при- 
прав'ника од великог је значаја, јер се на овај начин не само 
омогућује адвокатури, као јавној служби, да допринесе што пре- 
цизнијој изради разшгх локалних прописа, него је ово и потврда 
да народни одбори:, обраћајући ее адвокатури, истој поклањају 
пуну пажњу коју адвокатура заслужује.

Управки одбор сматра да је ову сарадњу потребно продуб- 
љивати, a у интересу учвршћења наттте ооцијалиспгчке закоки- 
тости.

2) Адвокатски приправници

Са забртагутошћу се мора констатовати да је број адвокат- 
ских приправника из године у годину маоњи, јер дсж је 31 децем- 
бра у именик адвокатских принравника било уписано 48 при- 
правника на дан 31 децембра 1960 године уггисано је свега 34 
адвокатских приправника, тако да се број смашио са 14.

У  1960 години утжсано је свега десет нових адвокатских при- 
правника и то: са факултета 3, преласком кз друге Коморе у
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нашу 2, из правие службе 1, 
ШЈиватБшк 1.

из 11рив.редн1е 2, из ЈНА 1, и као

Врисаио је у 1960 годашм 24 адвокатска приправиика и то: 
12 је отворило адвокатску канцеларију, 4 је прешло у иравну 
службу, 5 је засновало рагдни одаос у привреда, a 3 су исгшсани 
без мотивације.

Изиршено је 11 промена адвокатско приправничке вежбе и 
то: 8 код адвоката, a 3 у судове по чл. 74 Закоиа. о адвокатури.

Адвокатски приправници обављају адвокатско прштравнич- 
ку вежбу у петнаест места Војводиие и то: у седишту Врховног 
суда 7, у седиштима 4 Окружна суда 14, у седроптима 9 среских 
судова 12 и у месту где нема суда 1.

Ови статистички подагр! укавују на то да се акутно гаоставља 
проблем подмлатка у адвокатури. Са овим ироблемом позабавио 
се у I960 години и Савет и Уиравни одбор наше Коморе. Анке- 
тирани оу и Радни одбори адвоката и адв. ггриправника по овом 
плтању. Међутим, констатује се врло слаб прилив младах ди- 
пло1Ш1раиих правника са наших факултета у адвокатуру. По 
општој оцени један од главних узрока овопа. стан>а је немогућност 
награђива!ња адвокатских приправника на вежби код адвоката 
од стране истих, a у одаосу на оне прииадлежности које младим 
људима могу да пруже и пружају привредне организације, пре- 
дузећа, задруге и установе итд. У  наступајућој години овом rrpo- 
блему треба посветагги још већу пажњу, јер ће број адвокатских 
прЈшравника знатно сиасти. 4 адвокатска приправника чекају на 
упис у имених адвоката, 12 старијим адвокатским привраницима 
одложена је обавеза полагања адвокатско|Г исгогга до 30 јуна 1961 
године, па ће ови ако положе исшгге бити уписаки у именик ад- 
воката, ако пак не мораће се у смислу прописа чл. 130 ЗОА бри- 
сати из именика адвокатсжих прштравника. Ако не дође до нових 
уписа у именик адвокатских пршзравника може се са сигурно- 
шћу рачукатм да ће у другој половини 1961 године број адвокат- 
ских прт-шравиика уписаних у именик ове Коаморе бити око 16, 
a TO ће бити несумшиво јако незадовол>авајуће.

У  погледу резулатата полагања адвокатског испита у 1960 
годшш примеђује се истина незнатно побол>шање. Приступило је 
полагању адвокатског испита 18 кандидата, од којих је 15 поло- 
Ж1ИЛО исшгг, a три није. Са одличним успехсш: положио је 1 кан- 
дидат, са врло добрим успехосл положио је 1 кандидат, a 13 кан- 
дидата полож р1л о  је адвокатски исшгг са дрбрим уопехом. Од 
пријављених кандидата испит је полагало хгрви пут 14, a друти 
пут 4. Из редова адвокатских приправника испит је полагало 14, 
из редова судисклх приправника 2, из правобраншгацггва 1 и 
II3 уираве 1.

Оцењујући резултате испита може ое констатовати извесно 
побољшање, али ниво знања код кандадата је још увек само про- 
сечан.
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Да би се кандидати припрешиш за полагање адвокатоког и- 
шита одржан је при Адвокатској комори у АПВ и у 1960 години 
семинар.

3) Радни одбори адвоката и адвокатских приправника
И у 1960 години нгиставшт су Радни одбори адвоката и адв. 

прилр1ав]Ш1ха своју дел1атност и агктивност. Као што је и раније 
речено и сада се може подвући да су Радгаи; одбсри Bipjio KopMCHi-i 
помагачи рада оргаиа Коморе.

Управни одбор одржавао је стала1н контакт са РадшЕм одбо- 
рима. Овај коџтакт се одвијао путем преижоке по конретним слу- 
чајенима, a нарочито циркуларима Управног одбора. Оваквих 
је циркулара било у току 1960 године 15 и то: по витању прав- 
не слугн^ 2, по питању „Гласника“ 2, по питању ирофесионалне 
етике и дшгсциплине 2, по шггању пореза и такса 2, по гштању 
Завода за јавну управу 1, по иитању одржавања скушптине 2, 
по питању рада Радних одбора 2, по питању закушшна стамбе- 
них просторија и локала 1, по иитању материјалних обавеза пре- 
ма Комори 2, по шетању уговора адвоката о заступању 1, по пи- 
тању проблема подмлатка у  адвокатури 1, по питању замењи- 
вања адвоката 1 и по питашу аикете о жртвама адвокатуре је- 
дан. Како је у појединим циркуларима третирано више питања 
или проблема то се, пр'иродно, осва енумерације не слаже са бро- 
јем циркулара.

Ра!дни одбори адвовзата и адвокатских 11рипра1вника као са- 
радници органа Коморе пружали су истима своју помоћ кадгод 
су се органи Коморе на њих обраћали. Они су у вези са постав- 
л>ешш начелним и конкретшш шггањмма и проблемзига. давалрг 
органима Коморе своје предлоге и сутестије, које су органима 
Коморе биле од велике користи.

Адвокати и адвокатски лриправници су суделовали у раду 
Пленума Радних одбора адвоката и адвокатских пзркиправника, a 
показали и знатно учешће у раду Удружења правнизса.

Било је у неким местима слабости у раду Радних одбора, 
нарочито у мањ-им местима, где је минималан број чланова, али 
ошпте узевши Радни одбори су ттоказали одговарајућу активност 
и још једном доказали гготребу и корисност њиховот рада и би- 
тисања.

4) Фонд посмртнине

У чланству Фонда посмртнике 31 децембра 1960 године на- 
лази се 374 адаоката и 42 пензионисана адв101ката.

Током 1960 године умрло је три активна адвоката и седам 
пензионисаних адвоката, чланова Фоида посмртнине.

Нова Правила Фонда посмртнине, након извршене анализе 
од стране актуара, налазе се на одобрењу.
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5) Некретнине бившег Пензионог фонда

Питање национализације некретнина бившег ПензионО|Г фон- 
да a којих је влз,сшж Адвшеттска комора у АПВ још кије коначно 
решено. Против peineiBa Комисије о национализал^ји којим је 
само делимично изузет испод нагдаонализације први спрат зграде 
у Новом Саду, Змај Јовина бр. 20/1 поднесегаа је жалба, са за- 
хтевом, да се све простора ј̂е које се налазе на хгрвоме сгграту 
те зграде изузму ислод наитгонализације. Истовремено затра- 
жено је и да се све зграде изузму испод национализаиије обзи- 
ром да је њихова намена хумана и социј|ална.

Решења по овим жалбама још нису уследила.

6) „Гласник" Адвокатске коморе у АПВ

Према одлуци Управно1г одбора „Гласник” је и у 1960. години 
излазио.

Чаоситас је уређивао Уређ--ивачки одбор, сходно уггутствима 
и смернидама које му је поставио Управни одбор.

„Гласник” је изашао у 12 бројева, на 400 страна, тачно и на 
време свакот месеца.

И 1960 године „Гласник” је посвећивао пуну пажњу пробле- 
матици нвше и светске адвокатуре, a поред това, објавл>ивао је 
члаике из скоро свих трана нашег права.

Из области проблема адвокатуре објавл>ено је 18 написа на 
60 страна; из области грађанског права и постугаса 33 чланка на 
160 страна; из сбласти кривтгчног !црава и постутша 7 чланака на 
64 и 1/4 стране; из области привредног права 1 чланак на 5 
страна; из области рад иог ирава 2 чланка на 9 страна; из обласш 
војног права 4 чланка на 14 и 1/4 стране; 2 написа разне садр- 
жине на 3 и 1/4 страна; 3 некролога на 1 страни; судске одлуке 
објављене су на 52 стране, a службеие васти Адв1сжатске коморе 
у АПВ на 31 страни.

У  1960 години публиковао је „Гласних” свега 118 судских 
одлука, и то: Савезног врховног суда 3; Врховног суда НРС 1; 
Врховнот суда АПВ 96; Врховнот прсивредног суда 18. Од 96 од- 
лука Врховног суда АПВ обЈављеио је: 75 одлука из грађанске 
материЈе (матер. и проц. право); 19 одлука из кривичне MaTiepMje 
(■матер. и проц. тграво); и 2 одлуке из управне материје.

7) Библиотека Адвокатске коморе у АИВ

Управни одбрр је настојавао да, у границама матер!ијалних 
могућности, и дал>е проширује књижшот: фовд библиотеке. У  1960 
години набављено је 72 нове књиге како из области гсравних 
наука тако и из белетристике, и сада књижни фонд располаже 
са 1812 књижних јединица. Вредност набавл>ених књита у 1960 
годрши је 77.562 динара.
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Bpoi читалаца y односу на 1959 годгану се нешто повећао, 
јер је укупно било 203 читалаца и тчз: ван бриблиотеке 121 у би- 
блиотеци 82. И број прочитаиих књота попео се од 320 у 1959 
години на 345 у 1960 години. Коришћених часописа било је 39, 
a разнчх новииа 259.

Као к ранијих шдина библиотеко(м су се елужили адвокати 
адвокатски привре,цничи и гаравници осталих струка.

8) Удружење Адвокатскех приправника у АПВ

Активност УдЈружења адвакатиских приправгшка у АПВ у 
1960 години била је потпуно незадовољавајућа. Удружење је 
одржало свега јвдан пленаргаи сасантак на коме су бираии пред- 
ставкшр! Удружења за скухшггину Адвокатсже коморе и у ор- 
гане Ксмсре. Иако су предузети сви потребни караци -ипак је 
одзив чланова Удружења ва овам састанку био .дшнималан. 
Изван овога ни Пленум, a ни Извршни одбор Удружеша нжгу 
показали никакву активмост, иако су од стране органа Коморе 
на ово ггодсткцатта, тако да је Савет наше Koaiope на једном од 
својих састанзЈШ третирао гаитање недовол>ког рада и активности 
самог Удр;̂ чкен=а.

Члаковк Удружења, адвоасатски приправеици, нису били 
заинтересоваиш за рад Удружеша. Ова незакнтересованост тљоже 
се само делтаиично приписати сталном агтада!њу броја члаиава 
Удружеоња.

Удружење треба реорганизовати и настојати да у 1961. го- 
Д1ШИ покаже како ве^у активност, тако и већи смисао за ко- 
лективан рад.

9) Односи са Савезом адвокатски комора Југославије и осталим 
Коморама

И у 1960. години у Савезу адвокатских комора Југославије 
Управни одбор наше Коморе представл>ао је Милорад Вотић, 
председник Управног одбс.ра, a његов је заменик био Коста Хаџи 
секретар Угграввог одбора. Савет наше Каморе г^едставлзао је др 
Иван Мелвингер, председник Савета, a његов је замених био 
Славко Мишић, заменик председника Савета. До Пленума Са- 
веза који је одржан јуна месеца 1960. шдине у Охриду председ- 
шж Савеза &ио је Милорад Вотић.

Наша је Комора активно суделовала у раду Савеза, не само 
путем својих представника, нето и многим ггисменим: и усменим 
предлозима, по свим ггитањима проблема који су на дневном 
реду у Савезу.

Са осталим Коморама у земљи наша је Комора одржавала 
најприсније везе, мењајући искуства у раду, гарихватајући и 
ставллјући предлоге за координаздију рада. Нарочито је одржа- 
вана веза, са консултовањима по свим пита!Њ1има са Адвокатоком
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кошлором у Београду, обзигоом да обе Ком10(р>е делују на подручју 
Народне РепубЈШке Србије, па оу им и ПЈроблеми често иден- 
■тачни.

10) Одвоси са правосуднши органима

Одно1ои Адвокатске коморе у АПВ са Покрајинским секре- 
таријагго(м за нравосудну управу АП Војводште потпуно су склад- 
ни и коректни. Покрајишжи секретариЈат за Правосудну управу 
АПВ у мнотм питанЈЦма, као што је о већ иа другим местима 
овог извештаја истакнуто и додвучено, пружио је своју подтоћ 
настојашима АдвогЕсатске коморе у АПВ да се поједани проблеми 
адв10К1атуре позитивно реше.

Однкжм ттзмеђу Коморе и судова, тужилаштва!, правобрани- 
лаштава били су срдачии и примерни.

Односи адвоката и адвокатских пргатравника према судија- 
ма итд., исбољшаоЕЕИ су у току I960, годане, осим стања у Жабљу, 
где су избили сукоби и лтгчне природе између неких судија и 
неких адвоката, a кзоји сутазби су сада у постушсу.

Поиово ое натлашава потреба и корисност одржавања зајед- 
ничких састаеака судија, тужилаца, правобранилаца, органа 
управе са адвокатима ради ггретресања и начелних и коикретних 
гогга!н>а у вези са насталим проблемима у раду и ради усклађи- 
вања ра)да органа правосуђа и управе са радом адвокатуре, a у 
интересу не само ггодизања и учвршћивања за1Еонитости, него и 
екјспедитивности у раду.

11) Односи са Правним факултетом у Новом Саду

Започети прошле године ови су се односи у 1960. години 
ггродубљивали. Управвм одбор Коморе пре'дао је Библиотеци 
Правног факултета у Новом Саду замашан део свог вишка књи- 
жног фонда. За сада су предате књиге из мађарске правне лите- 
ратзфе, a у тсжу 1961. године извришће се предаја правне лите- 
ратуре објавл>ене на осталим језицима.

Председник Коглоре Милорад Ботић, члан је Факултетског 
савета.

12) Стипендије Коморе

Због неудовол>авања обавезе полалања исгогга 1960. године 
је једном спшендксти степендија одузета и расдисан је конкурс 
за утгражњено место.

13) Адашнистрација Коморе

Секретарргјат KoMOipe се 'грудио да се сви предмети што брже 
реше. У  деловодном протоколу секретаријата заведено је 433 
предмеФа, који су сви решени:, осим четири молбе за упис у име- 
ник адвоката које су у току. Стварно нижа статистика тажазује
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административну делатност Коморе обзиром да се. један предмет 
обрађује увек под истим бројем.

Статистички подаци у вези нонкретних решења о угшсу и 
брисању из имеиика адвоката и адвокатских приправника Beii 
су изложени, a секретаријат је обрађивао још и следећа шггања:

Решење о обустави адвокатуре 3; решеше о укидању обу- 
ставе адвокатуре 1; по1Ставл>ена 4 ггривремена заменика; постав- 
заменик; Комисија управног одбора од 3 члана за кажњавање 
л>ен 1 заменик; разрешен један привреоуиени замених; разрешен 1 
мањих дисцЈшлииских преступа донела 29 одлука; одређено 37 
застушшка сиромашним странкама; по гпитању „Гласника” упу- 
ћено 746 дописа; otio шггању бившег ПензиО|Ш>г бхшда 23; соци- 
јално ociirypaEbe 93; Тарифа 32; пореска ггитања' 30; повлашћена 
вожња 1071; финансијско пословање 1232; молбе за помоћ 15; 
по питању стипендије 24; са Сав1етом 13; са правосудном упра- 
вом и судовима 75; са осталим власт{И1ма 78; издато увервше 121; 
по питању Библиотеке 38; разна решења 67; допиои 853; по пи- 
тању преувимања адвокатских канцеларија 54; у пословима 
Фонда посмртнине 70; евидентран>е утовора 12; извршенЈе 
дисцЈшлинских пресуда 22; уггућаво циркулара Радшш одбо- 
рима 15; по питању семивара адвокатских приправника 11; 
раскидање утовора о прзгжању правне помоћи 2 и реигења о 
одгоди обавезе полагања адвокатског испита 12.

IV

ДИСЦИПЛИНСКИ СУД И ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖ ИЛАЦ

Док је у 1959. години у раду код Дисциплинског суда и 
Дисциплинског тужиоца Коморе било 270 гаредмета, у 1960. то- 
дрши било је у раду свега 212 предмета и то: 81 гаредмет лренет 
као невавршен из 1959. у 1960. годашу и 131 нових дисцршлмиских 
пријава у 1960. години. У  1959. годинм било је поднесено 197 
дисциплинских пријава, према 131 у 1960. години, што је знатно 
опадање поднесених npnjaiBa.

Од 212 дисциплинских прдмета у току 1960. годиии решено 
је 172, a пренесено у 1961. годину као нерешено 40 предмета., док 
је из 1959. године у 1960. годину било пренето нерешених пред- 
мета 81. Ових 40 предмета углавном су пријаве поднесене у по- 
следњем тромесечју 1960. године, који већ по црироди тока по- 
ступка нису могли бити решени.

Од 172 решена предмета дисцишшнски тужилац је обуста- 
вио 119, дисцштлин1ск(и суд је обуставио 17, Коаиисија управнк>г 
одбора од 3 члана решила је 29 предмета, a Дисцшглинсжи суд 
донво је седам пресуда.

У  току 1960. године 131 дисциплинску пријаву поднели су: 
Управни одбор Коморе 13; јавш тужилаиггва 4; срески заводи за
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с»ц. ocraypaBbe 5; предузећа 3; земљорадничке задруге 1; Покра- 
јински секретаријат за правосудну уираву 1; судови 5; адвокати 
4 и грађани 95.

По врстама пријаве су се односиле: неплаћање обавеза Ко- 
мори 11; неплаћање доприноса за соц. осигурање 5; неиздавање 
спжза странкама 14; мањи пропусти у вршењу дужностти адво- 
ката 48; од страеака постављени захтеви за обра1чун 24; сукоб 
адвоката ш клијентом 5; сукоб са судијом 1; сукоб са адвокатом 
4; непр[икладан тон употребљен у поднесцима 10; недисцргали- 
иовано понашање на расправи 2 и тешка повреда дужности 
адвоката 7.

Ком^оија од три члана изрекла је 22 новчане казне, три 
опомене и донела је четири ослобађЗЈЈућа решења.

ДисциплинсЕш: суд одржао је у току 1960. године 6 главних 
прегреса и шест нејавних оедница на којрша је изрекао седам 
нсвчаних казни.

На жал'5е дисциплински окривљених адвоката против реше- 
ња Комиеије од три члана Дисциплински суд как> друпостепени 
орган једну је жалбу одДио, a у четири случаја јее решење Ко- 
Јушсије од TpH члана преошачио.

У  1960. тмздини било је у току пред Врховним судом АПВ као 
друго1Степени!м дисциплинскмм већем свега жалби 7. Четири 
жалбе су одбијене, две дисциплинсже ирвостепене пресуде су 
преиначене смањењем или повишењем новчане казне, a једна је 
пресуда Јгреиначена ослобађањем дисциплински окривл»еног.

Још увек је врло велик број потпуно неосновано поднесених 
дисциплинских пријава, што се види из чињенице да је од 212 
дисципЈшнских иредмета у току 1960. године 136 обустављено 
као неооновано под несено.

Анализом сташа дисциплине у 1959. години са стањем у 
1960. години слободно се може констатовати, да је у 1960. години 
настутгшго знатно побол>11ган>е,_како по питању саме дисциплине, 
тако и у бртини рада орЈпана дисциплинског гоњења Коморе. Ме- 
ђутим, Управни одбор налази да су адвокати и адвсисатски при- 
лравници дужни свој рад и своје држање увек тако да подесе, 
да се по могућности; потпуно искорене дисциплинсзси ирекршаји 
и преступи, јвр то захтева утлед наше адвокатуре.

Подносећи овај свој последши извепггај о раду скупштини, 
обзиром да Управном одбору овим извештајем истиче трогоди- 
шн>и мандат Управни одбор моли Скушитину да извештај узме 
на знање и да Управном одбору изда разрешницу 1за рад и 
материјално пословање Коморе у 1960. години.

Овај је извештај прихваћен на седници Угаравн)01Г одбора. 
Адвокатсже хоморе у АЛВ, која је одржана даиа 29. јануара 1961. 
године.

Сеакретар, 
Коста Хаџи, с. р.

Председник, 
Милорад Ботић, с. р.
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ПРИХОДИ ПОСЕБНЕ ИМОВИНЕ (ЧЛ. 9 ОЗБ).

1) Дефиниција посебне имовине брачних друтова налази се 
у члану 9 Основног за1кх>на о браку a дефиниција заједничзсе имо- 
више у члашгу 10 тога закона. Прописи закона су јасии али не и 
исцрпни те постављају само оквире остављајући творији и прак- 
си даљу разраду ових начелних-оквирних прошиса.

По дефиницији члана 9 Основког закона о браку, „ИмовЈша 
коју један брачни друг има у време закључења брака остаје ње- 
гова сопствена и он задржава тграво да управља и раополаже 
њом са!мостално“. У  цитираном пропиСу говори се с једне страие 
о имовини, a с друге стране о управљању и расгтолагању том 
пооебном имовинојм, a не говори се изричито о HbeHOM коришће- 
њу —  о убирању плодова. Међутим:, управљање у члану 9 mrr. 
закона значи и право на употребљаваше ствари које спадају у 
поеебну имовину као и право уб|ирања плодова. {1). Према т1оме, 
брачни друг у погледу своје посебне имоовине има иста овлашће- 
ња као било коЈи други титулар неког права, али по мшпл»ењу 
писца овог чланка, уз извесна ограничења о којипиа ће бити ни- 
же речи.

Питање је шта спада у гаосебну имовшту?
По члану 9 Основног закоиа о браку сопствена ммовина је 

она имовииа коју је брачни друг имао у време закључен»а брака. 
Међутим; утгоређзгјући чл. 9 и чл. 10 и^л. закоиа, јасно је да чл. 
9 чшје обухват1И10 сву имовину која не сиаца у заједничку имо- 
вину бЈЖчних другова, па према томе спада у пјосебну имовин '̂' 
сваког од њих. По Основном закону о браку постоји посебна имо- 
врша и заједничка имовина брачних друтова те у једну од ове 
две спадају сва ттгхова имовинска гграва јер треће врсте имо- 
врже нема. По члану 10 цит. закоиа заједничка имовина је она 
коју су супрузи стекЈЕи радом у току брајка. Члаиови 9 и 10 цит. 
закона не говаре изричито о имовини коју стичу брачни другови 
у току брака доброчиним правним послом, наследством, алеатор- 
ним правним пословима итд. Међутим, обзрфом на цит. члан 10 
ст. 1 OcHDBHor закона о браку jaicao је, да нв спада у заједшгчку 
имоеину оно што је један брачнм доуг стекао у току брака пу- 
тем наследства или на основу кеког доброчинхжог npaBH or посла 
(јер није стечено радом).

На основу изложеног тумачења закошжих текстова теорија 
и пракса сматрају да у пооебну имовину брачних друтова спа- 
дају:

а) имовина коју је брачни друг имао у време закл>учења 
брака,

б) имовина коју је стекао у току бр>ака али не радом.
Посебно се третира оио што је стечено у току брака на основу

уговора на срећу ако су била ангажована заједничка средства 
брачних другова.

Питање је шта је са приходима посебне имовине? Улазе ли 
они у посеб(^ вмовину брачног друга-власшжа или пак улазе 
у заједничку имовину?
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2) При разматрању овог шггања прво ћемо изложита разна 
решења у овој правној материји и уггоредном праву. После ћемо 
у најкраћим цртама изложити како се оно третира у нашој прав- 
ној литератури као и став наше новије судске праксе те ћемо 
покушатпи да подвргнемо критичкој агаализи стаисхвиште (изгледа 
сада доминантно) које долази до изражаја у неким одлутсама на- 
■них највиших судова, да би доишо до одређеног, теор>етски пра- 
вилног и за праксу корисног становшпта. Ако ништа друто, у 
овом чланку изложено гледипгге и 1>азлози којима се оно под- 
крепљује могу да послуже као подстицај за размишл>ање о из- 
ложеном проблемз’- и као боза за даљу дискусију.

а) Прггање прлхода посебне имовине брачких друтова регу- 
лисано је различито у националним законодавствима поједшшх 
земал>а.

У  земљама у којима је законски брачноимовински режим за- 
једница добара ово литање се не поставља. Пошто добрачна имо- 
вина бра.чних друтова постаје њихова заједшгчка имовина, при- 
ходи те имовине пршхадају заједничкој имовини. Заједничкој 
имовини припада и она имовина која је стечена у току брака, 
са извесним изузети;има, нарочито у погледу доброчиних прав- 
них послова са клаузулом да предмет поклона не спада у зајед- 
ничку имовину. У  ову групу земал>а спадају, иа ггример: Холан- 
дија, Јужноафричка Унија, Бразилија, a делимично и Порту- 
галија. (2)

У  скандинавским земл>ама ситуацкја је следећа: У  Шведској 
и Финској законски брачноммовински режим је режим одвојених 
добара, али сваки брачни друг има rrpaso одређени удео —  на 
половину имовине (и једког и другог брачног друга) за случај да 
брак престане. У  току брака брачни друт је у извесној мери огра- 
ничен и у погледу управљања и располагања својом имовином. 
Извесна добра на основу утовора закл>ученог пре склапања бра- 
ка или на основу сгаецијалне одредбе код стицавва (ако је у пи- 
тању поклон или стицање на основу тестамента) остају изван из- 
ложенот брачноимовршског режмма као „лична“ имовина брач- 
них дрзггова. У  Данској и НорвешкоЈ законски брачноимовински 
режим је заједница добара, међутим: извесна добра на основу 
спе1Џ1Јалне отфре.цбе остају или постају посебна имовина' мужа 
или жене. Ипак у току брака брачни другови имају право управ- 
л>ање иа имовини коју су унели у брах. Заједничка имовина се 
дели у случају развода ^рака, раставе од стола и постел>е и у 
некмаи друтим слЈгчајевима тако да сваки брачни друг има право 
на половину од те имовине. У  сшом: систему пркиходи спојених 
измровина спадају у заједничк;̂ ’' имовину. (3)

У  Француској и Белтији захонски брачноЈСУГовинеки режим 
је заједкица покЈ>етне имовине (добрачне) и тековине. У  зајед- 
ничку имовину спада сва добрачна покретна имовина брачних 
другова и све што je стечено у браку, дакле и покретне и непо- 
кретне ствари, потраживашва рггд. У  заједничку имовину спадају
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сви гшодови и приходи заједничке имовине као и посеоне имо- 
вине брачних друтова. (4)

У ШватаоскоЈ је заккжски брачноимовински режим ткзв. 
,.Guterverbindung“ (спајање добара) што је у ствари заједница до- 
бара али само у потледу управљзЈња. Брачни друтови остају и 
н:адаљ1е власшпти своје имовине, али мужу припада право угврав- 
љања и корт-гшћења женине имовиие, осим шене специ.̂ алне по- 
себне имовине (Sondergut). (5)

У  Велико1 Бритавтри и у велгасом броју држава САД постојиг 
ренош олво1ених добара као законски брачноимовински: режтга'1. 
Сваки брачии дпут ocraie власник добрачне и у браку стечене 
имовине и њему тгоиоала1у прг^оодни и цивилни плодови и све 
когоисти CBoie посебне ивдовине. (6) У  оистему одвојених добара не 
поставља ое као опор-но го^тање прихода ггосебне имовтше брач- 
ног друга. Ипак судока праиоа у Великој Британији у аеким- 
слччатевимл на брачноимовинске спорове не примењује исклјУ- 
чиво и ригорозно правна правила и правне прописе који важе у 
имовинскоправним односима уошпте. (7)

Режж^! о,цво1е11их добара је законски брачноимовштски ре- 
жим и у Италији. Бр|ак као правгаа чињ1еиица не (мора да утиче 
на имовинске рдносе брачшгх друтова. Они самостално распола- 
жу и угшављају својом имовином. Питање својине имовине сте- 
чене за време трајања б|вака тгросуђује се по општагм иравилима 
о стипању својине- Прихо1Д1и посебне имовине зтрштадају њеншг 
власниЈку. Ипак- жена може овластити мужжа да управља њеном 
имоЕкном уз обавезу полаган.а рачуна о приходагма, a и без 
такве обавезе. Пооабно је ре1гули!са!н и дотални систем. (8)

У  Аустрији законски брачноимовински режим је режим 
одвојених добара са мужевљевим правом управл>ања и уживања 
женине имовине. Ово његово ираво врестаје у случају ако му 
оно буде изричито одузето од стране жене. У  случају сумње 
предпоставља се да Je измовина стечена у току брака стечена из 
мужевљевих сре'дстава. (9)).

Изложени законски брачноимовински: режими ретулиЕЕгу на 
наведене начине имовинске односе брачних друтова, na лрема 
томе и питање ггрихода њихове посебне имовине, у случају ако 
0НИ сами друкчије нису регулисали своје међусобне имовинске 
односе.

У  СССР-у и у земл>ама источне Европе ова правна материја 
регулисана је различито од приказаних решења у кагогталистич- 
ким земљама.

У  СССР-у по чл. 105 Породичног Кодекса из 1958. године: 
,.Брак не заснива заједничку имовину супруга”. Према томе први 
Породични кодекс стоји начелно на становшпту одвоЈеаних до- 
бара. Међутргм, већ Породични кодекс РСФСР из 1926. године 
уводи заједничку имовхшу у коју спада сва имовина стечена у 
тоску брака, док имовина коју су брачни другови имали пре за- 
кључења брака остаје њихова посебна имовина. По Породичном 
кодексу БССР (Белорусије) и неких других савезних република .
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заједница живота у бр.1ку је довољна за заснршање заједничке 
имовине, док по већини породЈгчких кодекса у Совјетском Са- 
везу или ‘по сталиој судсосој пракси. заједкичка имовина ]е она 
кгмовина која је стечена радом у току брака. Питање прихода 
посебне имовшие брачних другова v потодјтчним кодексима није 
изричито регулисано. (10) По craHOBranTv Koie заступају извесни 
теоретичар|И, приходи пооебне имовине бвачкш!: другова требало 
би да сттадају у за1едничку hmobmhv. (11)

У  Пољској, ДР Немачкоп', Чрхословачкчт. Мађарокој, Руму- 
нији;, ByrapcKoj и АЈгбаити epaHHoipfivroBiiHOKH режимои су веома 
СЈШчни. Изузимајући бугарски , Зрскгрн о .твшима v бпзаку” од 8. 
августа 1949. године,у cbipiim наведени?.! зрм.твама посто1и у изве- 
CHO.i мери иггститут пооебттр имовмне и ј'гн’ртртт’у т  за1едничке имо- 
вине брачних другова. У RvraiDicKoi заковрки режртм ie брачно 
ИМОВР1НСКИ режим о.цвојених до(5ч(оа. у случа1у ггре-
станка брака брачгош друтвзчиа тготтада ггп.зво — под ттзвесшш 
условима —  на један део jwoBHHe двлтог боачнот дтзчга ако је она 
стечена у току брака. (12) У  сстрјш м  земЈ&ама вазличито ie регу- 
лисано питање шта спада у за1ет1ничкч иЈ^овину. У  св-таи овим: 
земЈвама, по становишту теопмте и гтахсе, прихопи посебне имо- 
вине брачних друтова cnaaaiv у за1едничку имовхшу, без обзира 
да ли су они стечени без рада или радом једног или оба брачна 
друта. (13)

По „Закону о браку” Народне тзепчб.тгЈске Кине од 1-ог ма1а 
1950 године, у случају развода брака. брачни другови деле спо- 
разумно газра,дичну имовинч. Ово ое не олчскги на женину тшо- 
вииу коју је она имала ш>е y.̂ raie. Ако се боачни друтови не 
могу спаразумети народни cvn he полелкли потхчшчну имовину 
узимајући у обзир све околнсхгги конкоеллтог случа1а и то: ивте- 
ресе жене и деце, те начело чнавгоеђења прсжзволн>е. (14) Из 
текста закона, чини мм се, мож!е се извести закључак, да при- 
ходи посебне имовине брачних другова спадају у заједничку —  
породичну —  имовину.

Из овог врло краткот прегледа боачноимовинских адносЈа по 
питању прихода посебне имовине бвачних aBvroBa може се из- 
вести закључак да скоро у свим (»циталистичким земљама при- 
ходи посебне имовине брачних другова улазе у заједнртчку 
имовину. У  великом броју буожоаских земал^а иста ie ситуација 
међутим, 'заједничком имовином у тим земл>ама. по ттравилу, 
управља муж и он је користи. To ie ш>следица патријархалне 
концепције породице или бао остатка такве концегодије. Она 
је скдатчана, по правилу са схватаи>ем да муж треба да утгравља 
женином посебетом имовином без обавезе полагавва рачуна. У  
мно'Гим буржоаским земл.ама у ко1има је режим одвојених до- 
бара законсжи брачноимовршски режим, по традицији, жена пре- 
пушта своме мужу управљање свотом посебном имовином и њено 
коришћеше и то било лрећутно било изричито на основу уговора.

У  лредратној Јутославији, на подручју важења Српскот гра- 
ђанскот законика и АГЗ-а, важио је брачноимовински режим
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одвојених добара уз дотални систем са претпост1ављеним мужев- 
љеБ им  npaĐOiM утгрављања женинам имовииом до опозива. На 
подручју важења бившет мађа|)ског прртатног ирава' имовина 
стечена у току |бр'ак:а, по правилу теретним гаравиим послом, 
са;Ч!ИЊ1аЕала је заједничху штовину (тзв. заједкичку тековину). 
Лриходи 'И плодови посебне имовине сладали су у заједнлчку 
имовину.

б) У нашој литер1атури овом ггитању није посвећена наро- 
чита паж!ња,

Иван Полдругач у своме чланку „Примјена чл. 9 и 10 Основ- 
ног закона о SpaiKy” зајступа следеће становиште: „ .. . као вла- 
стагга имовина сматрају ое оамо они приходи који су стечени 
у току брака али не радр1м супрута, д<ж -напротив, приходи који 
су стечени радом супруга, па било то и на посебној имовиаии поје- 
диног брачног друга, сматрају се заједничком имовином и гледе 
истих долази до примјене чл. 10 ОЗБ”. Према изложеном стано- 
вишту, уколико је писац чланка имао у виду све аспекте овог 
проблема (што из цит. члаика не произилази), приходи посебне 
имовине брачног дрзпга спадају у његову аиосебну имовину уко- 
лико су стечени без рада, на пример: камате, закупнина од тре- 
ћих лица итд., док би приходи стечеии радом једног шси оба 
брачна друга спадали у заједничку ммавину. Из чланка се ке 
види да ли је гшсац чланка сматрао цравнорелевантним питање 
ренте одвосно накнаде за коришћење ствари из посебке имовине 
једног брачног друга. (15)

Др. К. Барат у своме чланку „Зазедничка тековина” заступа 
гледиигве да, плодови поеебне имовине спадају у заједничку имо- 
вмну (кааугате, закупнина). Он је при томе имао у виду предратну 
судску праксу на подручју важења бившег ма^рског ггриватно-г 
права. (16)

Др Е. КрмпотрЉ у своме чланку „О имовшгским односима 
брачних другова”, заступа жишљење да приходи посебне имо- 
вине, уколико ни-су стечегаи: радом у току брака (као на пример 
камате од уложене главнице итд.) спадају у пооебну имовину. 
Према томе прих10ди посебне имовине, уколико су стечени редом, 
спадају у заједничку имовинч. (17)

У  уџбеницима породичног права ово питање, по природи 
ствари, Hpqe ’могло бигш ксцрпно третирано, међутам, Др. А. Про- 
коп у „Комента|р-у Основном закону о браку”, сматра, да при- 
ходи пооебне имовине, уколико су стечени радом брачних дру- 
гова оггадају у заједничку имовину, на ггример, плодови: са њиве 
једног бралног друта праизведени радом супруга. (18)

Како је Beii наглашено, овом питању није посвећена посебна 
пажња у чланцима који се иначе баве питањима посебне и за- 
једничке имовине из чл. 9 и 10 Основног закона о бр>аку. (19)

в) У  ншпој судској пракси литање прихода посебне имовшге 
не појављује ое у  свим споровима о уделима брачних друтова у 
заједшргкој имовини. Због тога судови нису могли увек —  у сва-
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ком спору —  заузети одређено правно становиигге о том питању. 
Навешћу неколико карактеристичних одлука:

в1) УкоЈгоко су плодови стечени радом у току бразса, они 
ггредстављају заједничку имовину брачних даутова, макар је 
ствар од које поточу плодови искључиво власништво једног 
бЈЈачног друта. Ово се односило на 'npiipaiCT крмаче и плодове 
земљишта (—  Врховни суд HP Хрватске бр. Гж. 996/53 од 5. 
октобра 1955. —  Одлука је из цит. дела Др. А. Прокоп.)

в2) Плодови са лосебне имшине 'брачног друга чиие зајед- 
нр1чку тековину, без обзира што су бИли посебно смепггевси, уко- 
лико не постоји посебан cnoipasyM о томе. (Врховни суд АП Вој- 
водине, бр. Гж. 735/57 од 29. децембра 1958).

вЗ) Врховни суд АПВ Војводине у р>ешењу бр. Гж. 800/58 од 
7. фебруара 1959. заузео је следеће становиште: „Првостепени; 
суд приликом утврђиван.а удела тужител>ице у  заједшгчкој имо- 
вини парничних странака није ценио да ли је и колико имовина 
тзгженога допринела стицању имовине од стране парничних стра- 
вака, с обзиром да је тужени имао како своје покретие имовине 
тако и непокретне имо1вине од 14 кј.”

в4) Исто становиште дрлази до изражаја у једној одлуци 
Врховног суда АП Врјводике (бр. Гж. 812/58 од 6. марта 1959.); 
„УчепАе једног брачног друта у стицању заједничке имовине, не 
само радош, В'ећ и mmobkhom дх)ју је унео у брачну заједницу има 
утргцаја и на одређивања удела у заједшгчки стеченој имовини, 
јер у данашњим еконамским условима и зеамља без реда вла- 
сника доноси приход овоме у веду закупнине или: удела у пло- 
довима које друти постиже својим средствима обрадрм туђе 
земље”.

в5) Савезни врховни суд, ухидајући пресуду Врхавног суда 
АП Војводине, бр. Гж. 313/59 од 15. априла 1959. године (у којој 
није заузето одређено становшпте по питању прихода nocefee 
имовине брачних другова) својим решен>ем бр. Рев. 1472/59 од
4. фебруара 1960. заузео је потпуно одређено становиште које се 
поклапа са становиштем Врховног суда АП Војводине под вЗ) и 
в4), и то са следећим образложењем: „Погрешно је схватање да 
туткиљн ирипада право својине на једној половини ствари наве- 
дених у изреци ове одлуке по основу једна.ког учешћа у сшцању 
са туженим, јер су све те ствари биле непосредки производ 
или посредно одржаване и умножаване са земл>е и објеката ту- 
Ж10НОГ као шегових производних ср>едстава тако да се не мсгу 
сматрати стеченим само радолг странака него су чиншгац стицања 
била и та средства као материјална база a удео у стицању тим 
ср>едствима (земл>а, инвентар, грађ. објекти и др.) припада ономе 
чија су тј. овде би припадале туженсм те би за деобу остало caavio 
оно пгго чини вишак стечјеног тј. оио што је у правом смислу сте- 
чено радом страшааоа. Попгго нижи судови нису исхпитивали 
однос странака са тог стаЈНОвгаита те недостају и нужне чиње- 
нице за лравилно пресуђивање a пгго чини иижестепене пре- 
суде нејасним, требало их је у томе делу укинути:. . . ”
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в6) Исто схватање долази до изражаја и у јрешењу Врховног 
суда АП Војводине бр. Гж. 681/59 од 30. марта 1960. Примећује 
се да се у овоме спору радило не само о одређивању удела брач- 
них другова у заједшгчхој имовини него и других чланова 
уже породице. У  овој одлуци указује се ш. значај ренте код 
одређивања удела у заједничкој имовини.

Кахо ое види из изложених одлуха у њима су заступана два 
опречна становишта. По једном становишту (види одлуке под в/1 
и в/2) плодови (приходи) посебие имх>вине, односно они плодови 
посебне имсвине који су стечееи радом, опадају у  заједничку 
имовииу. По другом становишту {које долази до изражаја у 
одлукама под в/3 —  в/6) од прихода посебне гамовине треба прво 
одбити ренту, односно накнаду за коришћен>е посебне имовине, 
и она припада н>егО'Вом власнику, a caaio вишак који је искључи- 
ви резултат рада улази у заједничку имовину.

3) Имајући у виду постављени проблем у светлу упаред- 
ног права, предратних правних института на појединим правним 
пзодручјима старе Југославије, изложених ставова у теорији и 
судске праксе, локушаћу извршЈети кр'итичку анализу станови- 
шта које је заступљено у већини у овом члакку гфиказаних суд- 
ских одлука и ггредложити решење про футуро.

У  судским одлукама које су приказане у овом чланку (оеим 
у одлукајма које су наведене под в1) и в2) дрлази до изражагја 
гледиште да рента припада власнику ствари која доноси ренту. 
Према томе приходи посебне имовине једног брачног друга, иако 
су стечени радом једног или оба брачна друга, не припадају у 
целини заједничкој имовшти. Напротив они се деле на ретну и 
на прави приход стечен радом. Рента припада посебној имовини 
брачног друта-власшгка те шговине, a само вишак прихода по 
одбитку р>енте припада заједничкој имовшш. Ово схватање за- 
снива се на начелу да се закључењем брака не мења правни по- 
ложај брачнот друга у односу на шегову имовину коју је имао 
rrpe закључења брака, надаље да он задржава право управл>ања, 
уживања и располагања добрачном имовином као и у току брака 
му пршталом посебном имовином. Ово схватање засшша се и на 
околнјости да се рента призиаје у одређеним законом предвЈфе- 
ним оквирЈша. По чл. 14 Закона о искоришћавању земл>ишта 
предвиђа се накнада за коришћење туђег земл»гапта у грађанској 
својшш. По чл. 41 у вези чл. 56 Закона о стажгбеним односима пла- 
ћа се накнада (станарина) за коришћење стана у туђој зграда: без 
обзира да ли је зграда у  друштвеној или грађанској својини. Фи- 
зичка лида могу примати камате у законом одређеним оквири- 
ма, ма|л;а у том погледу нису изједначена са друштвешои правним 
лицима. Са изложених разлога нема основа, a ни потр>ебе, посеб- 
но третирати приходе лосебне имовине брачног друта. Они при- 
падају власнику.

По другам становишту, које долази до изражаја у приказа- 
ним одлукама под 2, в1 и в2), приходи пооебне имовине који су 
стечени радом опадају у заједничку имовину брачних другова.
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Ово се образлаже чишеницом да је брак врло колшлексан и де- 
ликзатаи живсугни однос који је само делимично ренулисан прав- 
ним гфописима. Многи међусобни односи у браку, по природи 
ствари, не могу бити обухваћени правшсм нормама. Брак је „за- 
коном уређана заједница живота“ и обухвата све манифеста- 
ције живота брачних другова, a то значи да је он и економска 
заједнмца. Заједница живота не може да не буде и економска 
заједнмца, јер без тога нема потребне соледарности ни заједнице 
свих интереса брачних другова што је неопходно за одржавање 
заједнице живота из чл. 1 Основног закона о браку. Та заједни- 
ца треба да буде што потпунија иако постоји упоредо институт 
посебне имоврше и инститзгг заједничке имовине. Мада нема из- 
р'ичитих правних проггиса, о приходима посебне имовине, посто- 
јеће npomtce треба тумачити у циљу јачања и у корист зајед- 
иичке имоБине. Надаље, строго вођеше рачуна о приходима по- 
себне имовине, о ренти као делу прихода и плодова, који су ре- 
зултат рада брачних другова или једно-г од њих, значило би 
уношење клице раздора и поревдећаја у бс>ак и брачне односе. 
Коиачно, рад је основ ствара(ња сваке вредности, па према томе 
није од значаја ко је власник оредстава за производшу. Иако се 
признаје рента у садашњој фази развоја нашет друштвеног и 
правног система њој нема места у брачним односима или бар не 
у оној мери као ван брака.

Присталице и једног и другог становипгга позивају се и на 
текст чл. 10 Ооновног закона о браку. Мислим данаведени пршшс 
може да послужи у истој мери за оправдање и једног и другог 
становипгга. Наиме, по чл. 10 цит. закона, „Имовина коју су су- 
прзгзи стекли р а д о м  у току бр>ака јесте шихова заједничка 
илк>вика“ Питање је баш то: пгга је имовина стечена радом? Да 
Јш је законодавац мјгслио да је ангажовање рада брачних друго- 
ва довол>но да искл>учи ренту која се икаче признаје у законом 
011Џ>еђеш1м оквирима у нашем 11ривр>едном и правном систему. 
Очигледно је да на постављено питање не можемо наћи прави- 
лан одговор у самом законском тексту тумачећи га техником гра- 
матичког или логичког тумачења.

Очигледно је да. треба да се послужимо другим методом. Да 
видимо концепцију брака у нашем друштву и евентуално дејство 
доследног спровођења станов1Ш1та које заступа судока пракса у 
одлукама које су биле изложене, a нарочито у онима под 2, вЗ) 
—  в6), на брак и брачне односе. Посеб(но ћемо подвргнути крити- 
ци схватање да се рента не може искл)учити из брачноимовин- 
ских односа.

По једнодуцшој оцени теореттгчара, јавних и друштвених 
радника, у научној и стручној литератури, упоредо са новим 
друштвено-економским однооима мења се и породица. Опадањем 
значаја приватне својине на средствима за производшу расте 
значај личног рада. Ова околност уноси сасвим нове компоненте 
у породицу и V породичне односе. У  социјалистичком друиггву 
даје се нова подлога брачним и породичним односима без исжори-
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шћавања и понижавања. другог. (20) Породица код нас у све ве- 
ћој мери је пороуцица за.снова1ка на Јтачнрш: везама, на „индиви- 
дуалној љзтбави и разумевању". (21) Она има своју економску 
функцију, али се нова породгада. у све већој мери за1снива ва јш ч-  
ншг раду a не ва приватном власнипггву !Е1ад средствима за про- 
изводњу. (22) У  све већем броју хккродица је дскминантан значај 
личног рада, a у све мањој мери се појављује посеб(на имовина 
брачног друта као извор ггрихода. У  просеку, у данаигњој поро- 
дици рад-привређиван>е или друти о1блик рада је много важнији 
фактор од ТЕУговине и прихода без рада. У  све већем броју, наро- 
чито новооснованих породица, привређују оба брачна друта.

Испреплетаност међусобних и узајамно повезаиих интереса 
брачних другова и потребна солидарност у браку, тешко дозво- 
љавају тачно еиидентрфа!њ,е прихода по !Пореклу, одвојено књи- 
жеше прихода посебне имовине свакот брачног друга и одвојено 
књижеше прихода заједшгчке имовине и прихода стечених ра- 
дом. Ако бшчки друт заиста одвојена згправља сиајом посебном 
имовином, на пример; издаје своје пољопривредно земљшите у 
закуп трећем Јшцу, тада је још могуће замислити ciporo одво- 
јено „књшхзводегво" о прихадима 1тосе1бне имовтше. Међзтш, 
ако су брачни друтови памешали своје посебне имовине ради за- 
једгтачког ут1рављан>а и коришћен>а тада то практички врла 
тешЕсо. Практички моменти, разлши целмсходности:, још нису у - 
бедљиви аргументи за или ирогшв, али су ипак околности које се 
имају цегогги. Надаље, у случају заједничхог управљаоња посеб- 
ним иотавинама, као на пртатер у случају заједшгчке обраде по- 
љогсривредног земљишта —  посебне имовине једног брачног дру- 
га — или коришћења алата једног брачног друта у  закатској про- 
изводњи итд., вођен>е посебне евиденције или истицања мотућ- 
ности било каквог захтева на накнаду за кормтгћење средстава 
за проргзводњу у својини једног брачног друга може довести до 
неспоразума, a мосже да буде и 1ТОв.од поремећености: брачних 
односа.

Ови разлози у извесиој мери поткрепљују критички став 
према судским одлука!ма које су прргшзане у obojvt чланку под 
2, вЗ) —  в6).

Остаје, ипак, чињеЕСица да се рента признаје у одређеким 
ограниченим оквирима и не можемо шутуно негирати могућ- 
ност њеног nocTojaifca у брачноимовинским односима. Међутим, 
треба штати у виду следеће: Рента по својој садржини није соци- 
јаЈгистчч1ш категорија и она се тгризнаје код нас збоа: извесних 
јасно уочених разлога. Збот постојан>а приватног сектора у пољо- 
привреди рента се не може потпуно еЈШминисати, (23) али она 
може да послужи као инструменат да би се сељак оријентисао 
ка кооперацији и она омогућује његов постепени прелазак на 
социјаЈгистччке позиције. Надаље, камата иа штедне улоге и го- 
товину оправдава се тежњом да се подстиче штедша и да се моби- 
лишу средства и ван друштвеног оекторја. Станарина, начелно, 
није 1>ента она. треба да служи само за зчтравл>а1ње зградрм и за
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поириван>е трошкова одржавања зтраде. Рента, ое дакле призна- 
је из одређеиих разлота и њено деловање, по могућности, има се 
ограничити на односе из којих је због тих специфичних разлога 
није Moryiie у потпуности искључити. Имајући у виду изложене 
аргзгменте указује се оправданим заасључак да би ренту требало 
иокључити из брачноимоБинских одрооа или пак свести је на 
што мању меру, уколико то дрзвољавају закански прописи.

У  кашој аргзгметтацији, чиии ми се, могу наом корисно по- 
служргги и примери из упоредног права. У  великом броју држава 
приходи посебне имовине брачног друта спадају у заједничку и- 
мовину без обзира да ли су стечени радом или без рада. Међу- 
TPiM, чињеница је да у извесном броју земаља законоки брачно- 
имовинске режим је режим одвојених добара. Ииак ова околност 
не мојже да послужи као разлог против тезе која се заступа у 
овом чланку. Наиме, у савременом праву режим пошуно одвоје- 
них добара брачних друтова јавЈва се као реакција на потпуну 
иодчињеност жене мужу у браку и на њен подређ€Н1и положај у 
рагаијим: брочноимовинским режимима. У  Совјетском Савезу по 
Породичном кодексу из 1918. године законски брачнаимовински 
режим баио је систем одвојених добара. У  условима из 1918. годи- 
не овакво закоисжо нормирагње имовинских односа у браку шгало 
је, по Свердлову, „ослободилачки карактер“ (24) Тим проиисом, 
поред осталих прописа породичног права, хтело се нагласити са- 
мосталност жеие и H>eim независност од мужа. Међутим, судска 
ггракса у СССР-у убрзо је мренула друтим путем одстутЕајући од 
прошиза Породичног кодекса. Она је признала инстатут зајед- 
ничке имовине. У  Енглеској после режима потпуне заједнице 
добара са мужевЈвевим правом ужмвања и располагања, по пра- 
вилу и женинјом имовинам:, долази систем одвојешсс добара и 
то потпуно одвојених добара. (25) У  свом режиму, законодавац 
је имао тгрвенствено у виду жену, хтео је да обезбеди њену имо- 
вину обзмром на њен ранији правни положај. (26) У  извештају 
к<хмисије за реформу брачвот права у Велшсој Бр1итанији појав- 
љује се мишљење, које цеиећи природу брачних односа и потре- 
бе живота, сматра да би тр€1бало посебно регулисати право на- 
пуштеног брачног друга на породичну кућу, намештај итд., као 
и право супруга на уштеђевине у току заједничког живота. (27) 
Дакле, у суштини, осећа ое исугреба за поновним увођењем изве- 
сне заједнице или бар осећа се потреба због саме природе брачних 
односа да се призна браку извесно правно дејство и на имовин- 
оке односе брачних друтова.

У  осталим земл>а»ш у којима је режим одвојених добара за- 
конски брачноимовршски режим, по правилу, он се ретко приме- 
шује у 'Свој CBojoi оштрини, због зжарењене праксе да жека rrpe- 
hjrrao ггрепушта мужу управл>ање њеном имовином. Надал>е ско- 
ро у свим тим земл>ама паралелно постоји и дотални систем.

Све тч) указује ка то, да конзеквентно спровођење начела 
потпуне одвојености дрбара и потпуно посебног третираша одво- 
јене ргмовине суитруга скоро ни у једној земљи није без пригово-
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pa, да ce оно y пракси модифицира, mo правилу у корист мужа, 
на основу, још увек постојећих схватања о домивантном положа-- 
ју  мужа у браку и породици. Пракса која се служи друтам мо- 
гућностима, заобилази крутост правких прописа и водећи рачуна 
о старним: односима у браку и о гарироди брачних односа, на- 
даље, приговори који се чиие систему одвојених добара у земља- 
ма у којима је он законски брачноршовински режим, кајбољи су 
знак, да је тад систем у супротности са потребама живота, са по- 
требом минималне оолидарности у браку коЈи је заснован на дру- 
ттш. темељима, како је изложено било, различитим од оних на 
којима се темељио брак од irpe сто и више година.

Из изложених разлога, мислим, да је заиста основано кори- 
стити као арЈумекат првмере из упоредног права и позивати се 
на најновије тенденције у развоју брачноимовинског права у из- 
весним зем:л>ама.

4) На основу досадашњих разматрања проблема прихода по- 
себне имов1Ине из чл. 9 Основног закона о браку, лтаслим да су 
оправдани следећи закЈвучци;

а) Потребно је изричито регулисање ове правне материје 
било новелирањем чл. 9 и 10 Основног закона о браку било пак 
путем адређеног начелног мгапл>ен>а Савезног врховног суда и 
то тако, да сви приходи посебне имовине брачних другова спада- 
ју у њихову заједничку имовину из чл. 10 цит. закана, без об- 
зира да ли су стечени у току брака радом или без рада.

б) До решења питања прихода посебне имовине из чл. 9 цит. 
закона, у смислу како је то предложено под а), судска пракса 
могла би без повреде закона (чл. 9 и 10 ОЗБ) тфихватити стано- 
вшпте, да оии ириходи посебне имовине брачног друга који су 
стечени радом (било једног било оба брачна друга) спадају у за- 
једничку имовину супруга.

в) Исто решење могло би се прихватити и за оне приходе по- 
оебне имовине који су стечени без рада. Ипак, против ове солу- 
ције могу се изнети извесни приговори који се заснмвају на са- 
MiOM тексту чл. 9 и 10 Основног закона о браку.

Као привремеко р>ешен>е могло би се прихватити решење под 
б), a супротно решење за приходе посебне имовине који су стече- 
ни без рада (под в). Ово не би било једно начелно, конзеквентно 
решеше, али би још увек боље било од досадаипње праксе.

Против решења под б) може се навести један притовор, који 
ое често чује у пракси:. Брачни друг би се користио имовином 
другог брачног друга —  власника посебие имовшге, a то би у 
ствари било искоришћавање свога брачног друга, коришћензв 
брака у сврху личног богаћења a то се не може толерисати. Про- 
тив изложеног 1григовор>а могу се навести одређени ггротивраз- 
лози који га, чини лш се, обескрепљују. Поред изложенот аргу- 
мента за становиште које се засгугга у овоме чланку, против ro
pe наведених приговора могло 6и се навести join и следеће: из- 
двајањем ренте из прихода посебне имовине, по' правилу (не
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увек ), a нарочито у  с л у ч а ју  када  брачни  другови  кори сте  сред- 
ства  за  гф оизводњ у у  власн и ш ту јед н ог  брачног д р у га  шт и х  
користи  д р уги  брачн и  друт, в ласн и к  посебне имовине би  на тај 
начи н  присва јао  виш ак рада, он  б и  експ лоати сао  св о г  брачнох' 
друга . Т акви  односи  у  бр ак у  заиста. к и су  у  с к ла д у  са  концеп- 
дЈијом брака у  соц и јали сти чком  друш тву .
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ГРАНИЦЕ ИСПИТИВАЊ А ПРВОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ

Поигго ЗПП не npejzppi^a да страике у поступку треба да 
заступа адвокат у ip.̂ aiH!CKoj парници, у пракси судова подав- 
љују се у великом броју жалбе писане од самих страиака —  
нестручњака и то је осиовнм р^лог за нека размип1љања у вези 
ггрхимеие чл. 353 ЗПП, то јест у вези проблема грашша испити- 
вања првостеггених судских одлука са строне другостепеног суда.

ПрвмаЈчл. 355. ЗПП друтоСтеиеЕги: суд испитује првостепену пре 
суду У оном делу у коме се побија жалбом:, a ако се из жалбе 
ве види у ком ое делу ресуда побија, другостепени суд ће узети 
да се лресуда побија у делу у коме странка није успела у спору.

Према томе, иако по тачки 3 члшш 339 захоиа жалба треба 
да садржи изјаву да се пресуда побија у целини или у одређеном 
делу, иггак члан 353 закоиа утазује на то да та одредба- 
тако строге ггркроде да само :^ г  помањкања изјаве или чак из- 
лагања која можда указује који део ггрЈвостепене пресуде сматра 
странка за себе штетном, другостепени суд треба да жмбу реши 
негативно. To је саЈсвим природно већ и због тога, пошто странка 
не мора бити заступана путем адвоката.

Став 2 члана 353 ггрописује да другостепеки суд испитује 
првостепену пресуду у границама разлога шведених у жалби 
пазећи iTO службеној дужности ва брггае хговреде одредаба пар- 
ничног поступка из чл. 343 ст. 2 закона. Тр>ећи став прописа 
истиче да када у жаЈ^и усгашта нема разлога, другостеттени суд 
ипак испитује првостеоаену пресуду у погледу битних повреда 
горших одредаба постуггка и у погледу правилне примене мате- 
ријалног права.

Поставља се питање —  пошто у погледу 'процесуалног права 
постоји позитиван пропис који налаже другостепеном суду иепи- 
тивање иападнуте пресуде из служжбене дужности —  шта значи 
расгтоложење овог члана закона, ,да aiRo у жалби има разлога, 
првостепеиа пресуда исшггује се ш> службеној дужмости само 
због формалних повреда, a ахо нема разлога онда и у погледу 
примене материјалног права?

Поставивши шггање конкрегаије пробл1ем је у TOGvre да ли је 
жалбени суд дужан или озлашћен да испита првостепвну пре- 
суду у поглоду ггравшше прсимене материјалног права' и ако жа- 
лилац у разлозима жалбе те гаавреде niqe истакао? Преома томе,
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када је жалба до.душе образложена али жалба није исгшкла по- 
вреду из материј'алгаО|Г права?

По наигем: мишљењу ако се реди о повреди принудних прав- 
них правила материјалног права, жалбени суд је дужан да исшгга 
првостепену пресуду у вези поменуте повреде.

Другостепени суд испитује првостепену пресуду у границама 
разлјога наведених у жалби. По нашем оУЕРШТљењу ова реченица 
зкачи да једугостепеиисуд дужандапрвосте11е1ну пресуду испита 
и!ма'јући у виду све оно што је жалилац изноео у својој жалби. 
Тај прооис не забрањује иначе другостепеном суду истагтршање 
првостепене пресуде у погледу повреде материјалног гграва, но 
другостепешг суд је дужан да пази и по службеиој дужности на 
битне повреде процесуалног npiasa у ставу 2 чл. 343. Е1ада у 
жалби вема ниашквих разлога, у томе случају жалбени суд 
исшггује хтрвостепену пресуду у погледу правилне лримене ма- 
теријалног права уопшт!е, дакле и у погледу диспозитивно-прав- 
них прописа.

На такво тумачесње прописа чл. 353 ЗПП наводи нас околност 
да кад би га схватили друкчије, судови би дали санкцију прав- 
ним односрша. који се противе irpionMCMMa принудног права од ко- 
јих страгака не зугоже одустати. На пример: Ако се странке споре 
око заоставштине у погледу које завешталац оставио је теста- 
мент написан од трећег лвца, a поттшсан са њетаве стране но 
само пред једним сведрком a странка која је изгубила парницу на 
првом степену истиче разне жалбене разлоге, али не истиче не- 
ваљаност тестамента због тога ■ јер нису биле одржане формално- 
сти које су првдвиђене за ваљаност алографског тестамента, по 
наопем мишл.ењу жалбени оу не м»же без дал>н>ег да пређе преко 
те чињенР1це и само због тога јер је жалилац пропустио да иначе 
ову околност истакне евентуално санкционшпе једну опоруку 
која не може постојати према наншм гаозитивним ггравким про- 
писима.

Или случај када је тужена странка обавезна првостепеном 
пресудом ва плаћзље камата на зајам од 12% без писменог спо- 
разума грађанском лицу. Странка се жали али у жалби 
не истиче приговор против прекомерног зарачунавања камате. 
По нашем мрцшвењу жалбени суд не би могао да једноставно 
прихвати судску одлуку о томе да ова странка треба да плаћа 
још и такву камату.

Или коначво чисто из праксе једног суда: Тужител>ица је 
истакла да тужени станују у њеној кући од 1926. године јер 
њен покојни син се оженио са прворедном туженом и тако су се 
њенам дозволом уселили у упитну стамбену зграду. Њен син је 
умро и сада тужител>ица тражи предају поседа од његове удовице 
и деце. Тужени се појавл>ују на расправи без стручног заступника 
и истичу као одбрану да је та кућа тако велика да заиста има 
места за њих у стамбеној згради и због тота сматрају да ту- 
житељица није овлашћена на покретавБе париице. Првостепеви
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суд уважује тужбеки SiaxreB, тужеие странке опет без адвохата 
се жале против тшсЕе првостепене пресуде и у жалби истичу 
исту одбраиу то јест да је кућа довољно велшса за њих све. Ако 
би се применио строго 4>>рдгалн|р прошгс чл. 353 ст. 2 ЗПП, жал- 
бени суд је требао да потврди првостатену пресуду јер жалбени 
разлози iTocToje али није истахнута гкхвреда материјалшот права 
иако је она потпуно очита.

Такво тумачење поменутог npomrca мислимо да нам дозво- 
љавају и начела о тумачен.у правних правила. Према тим наче- 
лима, ако се р-ади о логичном тумачењу, ако је непгго недозво- 
љено онда ни средства нису дозвол>ена. Према томе, ако по на- 
шем правном систему не може се правити алографски тестаменат 
са једним сведоком 0'нда не може бити дозвољено ни средство за 
установљење важности неважећег тестамента.

У  извеснот мери такво тумачете дозвол>ава нам и пршшс ст. 
2 чл. 358. ЗПП. Према прописима чл. 358 закона друростепени 
суд ће укинути пресуду тгрвостепеног суда кад странка и није 
побијала пррсуду збот пшрепшо или непотпуно утврђеног чиње- 
ничног -стања ако се приликом ре1паван>а о жалби појави оправ- 
дана сумња о истинитости чињенјица на којима је закзновазЕш пр- 
востепена пресуда. Чишенично стање уствари јесте правна 
чињеница. Правна чињеница је радња или неки догађај који може 
да буде основ стицања, промене и престанка субјективног права. 
Чињенмчно стање је конкретва правна чшвеница. Код повреде 
принудних објектргвних ирава не ради се само о сумњи о истини- 
тосги чињегаица на којима је засвована првостеггена пресуда већ 
је очито да је та чињенгцца неистинита iep објективно право 
њу није призмало као основ стихрња, промене односно тгрестанка 
субјектквног права.

Што се тиче правких грравила дисггозитжвне природе, заједни- 
ца није заинтереоована да ако субјекат не сматра потребним 
да истиче неку повреду таквог права, да се умеша у одаос стра- 
нака. To је потпуно у складу са одредбама чл. 353 укрлијко се 
ради о повреди става 1 rrpodraca чл. 343 поступка. Одде се ради 
о повредама које су могле ал;к нису морале брггно утицати на 
исход парнице те зависи од оамих страиака да ли оне желе да 
истичу такве повреде или не.

Др Стеван Браун

СУКОБ НАДЛЕЖ НОСТИ ИЗМ ЕЂУ СРЕСКОГ СУДА  
И ОКРУЖ НОГ ЈАВНОГ ТУЖ ИОЦА

Огапти протЕиои о сукобу надлежности: у чл. 35— 37 ЗКП. од- 
носе се само ва решавање сукоба надлежности између судова. О 
сукобу надлежности између јавних тужилаца решава непосредно 
виши јавни тужилац —  чл. 50 ЗКП. Посебних апштих проггиоа
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0 решавању сукоба иадлежности између суда и јавног тужиоца 
нема, јер је предпоставка да таквих сукоба надлежности редрвно 
не може бити. Међутим, чшвенРПЈЈа је да може доћи до специфич- 
ног сукоба надлежности између срескаг суда и окружно1Г јавнот 
тужиоца, и тај сукоб може да доведе до врло интер̂ ечзантних 
процесшгх ситуација.

До сукоба надлежности између среског суда и окружног јав- 
нот туж1«>ца мож1е доћи у два случаЈа: прво, кад срески суд 
одбије надлежност на основу чл. 406 ЗКП. и друго, кад срески 
суд одбије оптужбу због неиадлежиости: —  на основу чл. 329 тач.
1 ЗКП. У  оба нааведена слзгчаја ради се о одбијању стварне 
надлежности од стране среског суда, с тим што чл. 406 ЗКП. до- 
лази до примене пре одржавања главног претреш док чл. 329 
тач. 1 ЗКП. долази до примене у току главног претреса.

Специфичност овот сукоба је у томе што одбијањем стварне 
надлежности —  у оба случаја —  ореоки суд доводи јаветот тужи- 
оца у ситуацију да се поново изјаашвава о тгредмету оптужбе 
који је био обухваћен оптужнта! предлогом. Но, ако је одби1ање 
cTBiapHe надлежноеш, од стране среског суда, умесжо и осжговано 
јавни тужилац неће имати потребе —  ни реалне основе —  да 
предузима ма какве ггроцесне pajnte ради одби1ан>а становкшта 
среоког суда, већ ће дал>и поступак водити према објективном 
стању ствари. Процесне комплшшције, међутим, моту настати у  
случа1у ако јавни тужлац нађе да стаиовиште соеског суда ни1е 
основано, a то нарочргто у случају кад накнадно спроведе извиђај. 
Уосталом, из једног конкрегаот примера најболзе ће се видети 
суштина пробл€1ма:

—  Срески јавни тужилац поднео је оптужни ггредлог ггротив 
А. С. због кривичног дела лаке телесне повреде из чл. 142 ст. 
П КЗ. Срески суд је на претресу утврд;ио —  из новог лекарског 
уверења — да је у гоггању тешка телесиа повреда из чл. 141 
ст. I КЗ. па је решењем одбио стварну надлежност —  на основу 
чл. 406 ЗКП и предмет доставио на надлежност месно надлежном 
окружном јавномтужиоцу. Будући дараније шгје вођеи извиђај, 
јавни тужилац је ставио захтев да се извиђај спроведе, како би се 
чињенично стање потпуно разјаснило. Спроведеним извиђањем у- 
тврђено је да је стварно у тштању тешка телесна повреда, али да је 
повреда нанета оштећеном у тучи, па је јавни тужилац поднео 
^  истом ореском суду —  оптужни предлог против А. С. и У. 3. 
због кривичног дела учествовања у т̂ ч̂и из чл. 143 КЗ. По при- 
јему оптужног предлога срески су се решењем поново огласио 
ненадлежнЈш, налазећи да раније решење о одбијању стварне 
надлежности —  које је постало правоснажно, јер се јавни тужи- 
лац није жалпо —  обавезује јавног тужиоца у конкретном слу- 
чају. На ово решење јавни тужилац је уложио жалбу окружном 
суду, који је жалбу одбио као неосновану a решење потврдио, 
налазећи —  као и срески суд —  да раније правоснажно решење 
обавезује јавног тужиоца. Према таквом стању ствари јавни ту-
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жилац би био обовезан да поднесе оптужницу гаротив А. С. за 
кривично дело из чл. 141 ст. I КЗ a лротив У. 3. за кркивично 
дело из чл. 143 КЗ.

Пре но што бисмо раздтотЈЈили суштину проблема, треба ука- 
зати на три процесне грешке —  и иовреде закона. —  које су 
5’чињене у решавању изнетог случаја:

1) срески суд није Moraio на главном претресу донети решење 
којим се огласио стварно надлежним, већ је то мотао —  и једино 
морао —  учинити пресудом k o Iom  одбија отггужбу —  на основу 
чл. 329 тач. 1 у вези чл. 415 ЗКП.

2) срегаш суд није могао одбити стварну надлеж1ност за кри- 
вично дело из чл. 143 КЗ, a пототово не решењем, јер је за пре- 
суђеше тог кривичног дела стварно вадлежаи —  на основу чл. 
17 ст. I тач. а) ЗКП, —  a без обзира на раније решеше.

3) окрЈГжии суд, решавајући по жалби, није jmato законског 
основа да одбије јавног тужиш^, јер је побијаио решење било 
неправилно.

Основни проблези, и гоггање, је да ли суд може приморати 
јавног тзгжиоца да неко лице (или нека лица — к?ао у кошфет- 
ном случају) оптужи за одређено краивично дело иако објективно 
то дело не стоји, и да ли за такав поступак тља основа у закону? 
На то питање се може одмах, без даљег одговорити негативно, 
јер ни једна одредба Законика о кривичном постутгку не даје 
суду таисва овлашћења, a позитиван одгавор био би директно су- 
протан одредбама чл. 9 и 12 ЗКП.

Одредба чл. 406 ЗКП. решава специфичне случајеве ненад- 
лежности. За хгитање које третирамо не интересује нас одредба 
чл. 406 ст. I реченица 1, ни ст. П, већ нас интересује само рече- 
ница друта и трећа става I, које гласе: ако кађе да је за
суђење надлежан окружни суд устугтаће предмет на даљи посту- 
пак јавном тужлоцу. Ако јавни тужилац сматра да је за суђење 
надлежан срески суд, затражлће одлуку већа окружиог суда“. 
Ове одредбе однссе се на случајеве када судија среског суда у 
смислу чл. 405 ст. I ЗКП пре главног претреса испитује оптужни 
предлог.

ICao прво што се види из цитиране одредбе, нигде се не спо- 
шшве да ће судија ореског суда дсжети: ма какво решење, већ је 
наведено „УСТУПИЂ.Е“ предмет итд. Употребл>ен је израз „У- 
СТУПИТИ“ што несумњиво указује на то да ће судија среског 
суда дописом —  адашнистрирањем доставити предмет надлеж- 
ном јавном тужиоцу. Да се у овом случају не дооноси рвшење 
произлази из чињенице што је у истом члану, кад се ради о од- 
бијању месне надлежности, нарочито предвиђено да ће срески 
суд уступити пре,цмет месно надлежном суду „ПО ПРАВОСНА- 
ЖНОСТИ РЕШЕЊА“, што је јасно. Сем тога, кад зако« даје пра- 
во јавном тужиоцу да —  у случају неслагања оа ставом среског 
суда —  затражи одлуку већа окружног суда онда и то јасно зпка- 
зује да се не доноси решење, јер би иначе било сувшпно упући-
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вати јавног тужиоиа на веће окружног суда, кад би и !И!нâ e nMiaiO 
право жалбе проттив решења на основу општих прописа a жалби 
на решење — чл. 370 ст. I ЗКП. у  вези чл. 415 ЗКП. И најзад, 
потребно је Јгаиооиенути да је одре1дбо1М чл. 59 ЗИД ЗКП. изгме- 
њен ранији чл. 405 ЗКП. и то тако, што је caavro- у односу на. од- 
бијање месне нјадлежносш додато да ће се предаиет Јсггутаеш ме- 
сно надлежном среском суду „по правоснајжности решења“, док 
у односу на одботја1ше стварне надлежности редакција ове одред- 
бе вије мењана,

Из чл. 406 ст. w реч. 2 ЗКП. не види се одређеио коме јавном 
аужиоцу срески суд има да зчггутш пр1едм1ет, у случаЈу одбијања 
стварне надлежности, дали среском —  који је надлежан да по- 
ступа пред тим судрм —  или окружнам јавио1М тужиоцу. Међу- 
типуг, решење пот гпитанза јасно прои'зла!зи из реченице 3 истог 
прооиса, где је одређеио да ће јавни тужилац, у случају несла- 
ган>а са ставом среског суда, затражити одлуку већа окружног 
суда. Пошто је за постуттан>е пред окружним судом надлежан 
окружни .јавни тужилац — чл. 45 ст. П ЗКП, то је очигледно да 
је окружни јавии тужилац „надлежан јавни тужилац" који се 
сгаомотње у реченици другој 1ГО1Мвнуте одредбе.

Може се ггоставити и шгганзе зашто је у чл. 406 ст. I ЗКП. 
одређено да срески суд месиу надлежност одбија решењем, a 
стварну надлежност простим актхж-адагонмсггратирањем. И ово 
је псштуно јасно. Кад орески суд одбија решен>ем месну надлеж- 
ност и то решење постане правоснажно, ттред надлежним сре- 
ским судом поступак се може одмах HacraB-HTu, без икаквог но- 
вот процесног акта 'или друге процесне делатнссти среског јав- 
ног тужиоца пошто постоји уредан оптужни предлог. Међугим, 
у случају одбијања ств1арне надлежности неопходно je потребна 
одређена процесна делаткост окружнО'Г јавног тужиоца. Оптужни 
тгредлог може се поднети и на основу саме кривичне пријаве —  
чл. 402 ст. П ЗКП, што значи и без саслушања окривљеног, дох 
се у псстугасу пред окружни?.т судрм оггпгжнмца не може прднети 
на C'CraoBv саме кривичне пријаве. Сем тога и садржина оптужног 
предлога (чл. 404 ст. I ЗКП) је потпуно различита од садржине 
оптуношие (чл. 250 ст. I ЗКП). Према томе счшужни јавни ту- 
Ж31лац, ако се и сложи са ставом среског суда, мораће да захте- 
ва, у многим случајевима, стгровођење извиђаја шт предложити 
отварање ис'Ц»аве, ако извиђај није вођен или ако није потпун, 
што захтева дуже или краће време, да би могао поднети уредну 
оптужкицу. Но, ако окружни јавни тужилац нађе да би став 
среског суда могао бити основан, у случају да се неке нове чиње- 
н!ице накнадно утврде, он ће морати да захтева спровођеше из- 
врфаја или ггредлолшти оствареше истраге, да би разјаснио пи- 
тање од којих ће зависити.одлука. Јаско је да ће у врло малом 
броју случајева извиђај или ncrpara моћи бити окончана у року 
од три дана, да би јавии тужилац благозремено могао улјожити 
жалбу против решеша среског суда. Кад би се стварка надлеж- 
ност одбијала Ј>ешењем јавни тужилац би у мноташ: случајевима
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био принуђен или Дја се жали без дрвољио разјвшњеног чиње- 
шгчног ста!ња —  и да ризикује да му жалба буде одбијена.—  или 
да свесж)' пропушта рокове за жалбу, и да на тај нагчин дође у 
ситуацију да не може остати код поддетог оптужног предлога ма 
колико он био основан. Код овакве ситуаврфје закон је потпуно 
реално и оправдаио, дао могућност јавном тужиоцу да брижљиво 
и савесно цени, и оцеки:, да ли ће поднети оптужницу или ће за- 
хтевати извиђа-ј односно предложити остварење истраге, a да 
при томе не буде везан кратким роком од три дана —  колики је 
рок зе жзалбу на решење по чл. 371 ст. П ЗКП.

Код оцене овог питања треба Јтгати у в(иду да се јавни ту- 
жилац може каћи у ситуацији: гфво, да после спрсведеног изви- 
ђаја, или истраге нађе да је у шггању исто крршичш) дело које 
је обухваћено првобитним аптужшш предлогом, или, друто, да 
нађе да је у липа!њу друго кривично дело, али опет из надлеж- 
ности среск0 г суда. У  првом случају јавни тужилац ће затражи- 
ти одлуку већа окрзгжног суда —  без обзира на време протекло 
од ггријема. предмета од среског суда —  јер није везан никаквим 
роком, a тада ће веће окружног суда бити у ситуацији да оце- 
ни целокупан материјал и доиесе одлуву која —  кад постане цра- 
воснажна —  везује и јавиог тужиоца и срески суд. У  другом 
случају окружни тужилац ће предмет уступити надогежном сре- 
ском јавном тужилаштву с тим да овај поднесе нов оптужни пред- 
лог сресксш суду за но*во кривично дело, који сад вшпе није 
овлашћен да одбије стварну надлежнзост пш-ивају1ш се на ра- 
није одбијање стварне надлежности: (као што је у то било у на- 
пред цитиршгом случају). Ово стога што је у тштању нов оптуж- 
ни предлог icojn се лодноси на основу новоутврђених •чињеница. 
У таквом случају — теоретскл —  cpieoKM суд може поново вра- 
тити предмет (жружном ј авном тужиолу уколико олет нађе да 
је у литању кривично дело из иадлежности окружног суда. Тада 
6if јавни тужилац имао основа да затражи одпуку већа сжрзгж- 
ног суда. Наравно, да срески суд може, и у оваквом случају, на 
главном претресу одбити ошужбу збот ненадлежноста, ако на 
основу изведених доказа утврди да се ради о кривичном делу из 
надлЈежности о^кружног суда. И најзад, ако јавии тужклац —  
након спроведеиог извиђаја или истраге —  нађе да је у гпитању 
кривично дело из надлежности окружног суда, он ће паднет 
олтужницу за одређено кр<ивично дело, и тиме је фахттцчки усво- 
јен став среског суда.

Постоји мишљење да је у случају из чл. 406 ст. I ЗКП. у 
питању сукоб нвдлежности између среског и окружног суда, и 
да би Ta.i су-коб требао да репЈсава нелосредно виши суд, тј. врхов- 
ни суд народне републике или АПВ, односно Савезшг Врховни 
суд. Но, за такво мипивење нема ооноБе у закону. У  случају 
лредвиђеном у чл. 406 ст. I ЗКП. нема сукоба надлежности из- 
међу cptecKOT и окружног суда због Tora пгго окружни суд нема, 
у односу иа Њ1егову надлежност, ника!кав процесии акт којим би
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ce та надлежноег заснивала na да је окружвга суд одбија. Једини 
процеснм акт је аптужни предлог, којим је засноваиа стварна 
надлежност ореског суда који, пак, ту надлежнххгг одбија. Тиме 
кастаје специфичан сукаб надлежности: између среског суда и 
окружног јавног тужиоца, a изричитим законским ггрописом (чл. 
406 ст. I ЗКП.) одређено је да тај сукоб p>eiiin веће окружног 
суда. Решавајући о том сукобу веће окружног суда, уствари, до- 
носи одлуку о тсше да ли стварка надлежност среског суда —  за- 
снована подношењем оптужног предлога —  остаје на снази или 
не. У  случају негативне одлуке већа окружног суда није, самим 
тим, заснована надлежност овог суда, јер јавни тужилац може —  
након спроведеног извиђаја или истраге поднети оптужнмцу дру- 
гом окружном суду —  ако нађе да је тај месно надлежаи —  
може обуставитаг извиђај односно одустати од захтева за го!њење, 
може да покрене псступак пред ггривредшш судом итд.

Против решења већа окружвог суда незадоволЈиа странка 
може уложити жалбу врховтм суду народне републике одно- 
сно АПВ, и тек у том случају врховни суд долази у прилику да 
одлучује о насталом сукобу надлежности. Но, жалбе против ре- 
Јпења већа окружног суда практ(ично ће 6imi малобројне. Ово 
због тога, што павшг тужилац неће имати разлога да се жали 
против решења, кад се утврди да је у питању кривично дело из 
надлежзтости среског суда, јер је тада његов захтев усвојен —  
иначе не би ни затражио одлуку већа окружног суда. У  таквој 
ситуахрчи неће имати разлога да се жали ни окривл>ени, јер је и 
њему у интересу да предмет остане у надлежности среоког суда, 
што значи да ће му се судити за лакше кривично дело. Међутим, 
кад веће окружног суда нађе да је о;:^ијање стварне надл&жно- 
сти од стране среског суда счлЈовано, и да се ради о кривичном 
делу за које је надлежан окружни суд, онда ће и јавни тужилац 
као к окривљени, имати разлога да се жале —  али је гштање да 
ли ће им разлози бити основани. Јавни тужрохац ће имати разло- 
га за хЈалбу, јер није прихваће« његов став да је у питању дело 
које је предмет оптужбе изнео у оптужнам предлогу, док ће и 
окривљени имати разлог за жалбу, јер је њелту у интересу да му 
суди срзски суд за лакше кривично дело a не окружни суд за 
теже кривично дело.

Право странака на жалбу против решеша већа окружног 
суда, у начелу, произлази из општих прописа о жал:5и на решење 
—  чл. 370 ст. I ЗКП. у вези чл. 415 ЗКП, пошто 0 !дредб0!м чл. 
406 ст. I ЗКП. жалба није изричито искључена.

Имајући у виду све што је налред изнето, у конкретном слу- 
чају —  који је напред изложен —  Moryiie су две солуције:

1) ИЈШ уложити захтев за заштиту закошггости против ре- 
шен>а већа окружног суда којим је потврђено решење о одбија- 
њу стварне надлежности од стране среског суда. Захтев за за- 
штиту законитости био би нужан због тога пгго је срески суд —  
неосноваио —  решешем одбио стварну надл!ежност, па је решење

35



већа онружис«' суда којрш је одбијена жшиба јавиог тужиоца —  
фактичкк другостепе!Н)о, и против истог јавни тужилац није више 
имао гхраво жалбе. Пошто би у овом случају захтев био уложен 
у корист окривљеног, то не долази у обзир рок за улагање за- 
хтева;

2) или јавни тужилац треба да поднесе ошужншЈу прскшв 
А. С. због кривичиог дела теиже телеше повреде из чл. 141 ст. 
Б ЗК. a против У. 3. због KpHBiiBHOir дела учеагаовања у тучи 
из чл. 143 КЗ. па да на главном прегресу, на оснаву чл. 317 ст. 
I ЗКП. иземни оптужницу и оба о(Еф(И1вл>еиа аптужи за кривично 
дело Јгз чл. 143 КЗ. У таквом случају окружни суд био би дужан 
да доиесе пресуду на основу чл. 35 ст. П ЗКП. и ако је у гготању 
кражично дело из надлежвоста среског суда.

Од предложених солзчр1ја прва је псш1уно> 01СН!0!вана на за- 
кону, док је друга фажтичиси целисходнија, јер је због незако- 
нитих одлука и погрешке ггримене закона кривични поступах 
знатно 'дуже трајао но што је то објектив1К> било потребно.

Из свега што је иаггред изложено, могу се ровући четири 
основна зажључка:

1) Кад срески суд испитује оптужшг ШЈаедлог у смислу чл. 
405 ст. I ЗКП. и нађе да је у питааву кр1ИВ'ичко дело из надлеж- 
носри окружиот суда, на основу чл. 406 ст. I ЗКП. доставиће 
предмет надлежном јавном тужиоцу актт1-1администрирањем. не 
доносећи никакво решење;

2) Предмет се доставља окружкојм јавном тужиоцу коЈи је 
надлежан да поступа код окружног суда, који је месно надле- 
жан по месту извршења кривичнот дела;

3) ахо се на|длежан јавни тужила1Ц не сложи са cratBoiM сре- 
ског суда, затражтфе о томе одлуку већа окружног суда, које до- 
носи мериторну одлуку поводсхм сукоба. Пгротив репгења већа 
странке имају право жалбе Врховном суду народне републмке 
ОДН01СНО АПВ-е; и

4) гаравоснажна одлука обавезује и јавног тужиоца и суд. 
Тим 1ГОВОДОМ суд не може покретати irocryniaK за решавање су- 
коба надлежености.

Др. Бранко Петрић

ИЗИШЛО ИЗ ШТАМПЕ

У  издању „Школска књига“, Загреб, Пошт. претинац 72, 
изишла је из штаауше књига др. Ане Про!коп, пофесора Правног 
факултепа у Затребу, под насловом „Коментар Оонавном закону 
о браку, П“. Кшига се може набавити код „Школска књига“ —
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Dr. Vladimir B A Y E R :

ЈУГОСЛАВЕНСКО КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО I
(Издање „Школска кшига“ Загреб)

(1960, стр. Х1П +  195)

Наш позиати процесуалиста Др. В. Бајер, професор Прав- 
ног факултета у Загребу, предао је  јавности прву кшигу систе- 
матског дела о јутославенском кривично процесном праву.

Ова кшига, као први део дела, носи подааслов: Увод у тео- 
рију крквичног процеснот права, a фактички садржи и нешто 
више материје од оне која се уобичајено даје у  уводу у теорију 
процесног права. Но, аутор је  то учинио намерно, да би поједине 
партије и ' институте у уводнам: делу мовао изложити јаскије и 
претледЕШЈе, о чему је  рекао у  својим напоменама.

Систематажа дела је, утлавном, уобичајена и стандардна, што 
је  уосталом и Јгу̂ жно и најпрактичније, јер би даугачија систе- 
матика изазвала непрегледност, захтевала би вгапеструка по- 
нављања a не би дозвол>авала поступно и сигурно увођење и у- 
поЗ'нав1ање читаоца са материјом крг̂ шично процесног права. О- 
ваквом систематиком, и унутрашшом садржином, аутор је успео 
да константко одржи постепеност у  излаганхима материје кри- 
вично процесног гграва, која сама по себи није једноставна. Као 
основним извором ,iayrop се слунш; позитивним прапиоима који 
су на снази у  ФНРЈ.

Дело је  подел1ено на пет ггоглавл>а, са 25 параграфа, који 
представљају појединачно обрађена о.дређена гоггања.

I —  Прво поглавље третира ошпте основне појмове, као: по- 
јам кривичног права у ишрем и ужем смислу, однос материјално 
и процесног кривЈгчног права, односно кривично ггроцесног пра- 
ва и криБичког ггоступка (§ 1).

У  овом поглавл>у се, укратко, тр>етира и питање класне при- 
роде KpuBiTHHOir постуттка (§ 2), па аутор долази др закључка да 
кривични поступак нема непосредан класки карактер, већ да има 
само посредан класни карактер, a то због тога што се путем кри- 
вичног постугаса спрово.ди: у живот кривично Јлатеријално гграво 
које има непосредан класни карактер. Овај закључак аутора 
се не може прихватити, јер кривично процесно право и кривични 
поступак имају несумтиво неггосредан класни караЈсгер, као де- 
лови надградње одређеног класнот друштва. Кад кривично пр*о- 
цесно право и кривични поступак не би имали непосредан кла- 
снл карактер, већ тај карактер црггили из карактера, и  суштине, 
кривично материјалног права, онда би се, неодолЈИВо, наметао 
закључак да свааси кривични поступак може да се примени у 
свакој држави —  и друштву —  и да саш>м применш! одређеиог 
кривично MaTepujaOTHor права и процесно право дрбија класни ка- 
рактер државе, и дрзгштва, чије материјалио право се спроводи
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y живот. Међутим, несумњиво је да кривични ггоступак има сва 
обележја и класну садржину одређеног друштва на датом сте- . 
лену друштв!е!но-еконтатско1г развоја, и да је та садржииа директ- 
но класна, јер је кривични гаоступак —  као и цела кадррадња —  
пјојавни облик одређених .цруштвених односа.

Даље, у првом поглављу у изложена три основна историјска 
типа кривичног <поступка (§ 4). Детаљно, прегледно и критичзси 
су изложени принципи акузаторског, инкивизито(рског и мешо- 
витог типа' кривичн101Г поступка. Аутор даје аналмзу процесног 
лоложаја личноеш у сваЈгом од о-вих тгатова кривичног постуггка, 
са освртом на све функгргје крив-ичнот пјоступка. Уз то је дат и 
цикри преглед литературе.

Последњи паратраф (§ 5) oibot поглавља представлза кригич- 
тт. ocBipr на неке дефиниције кригвтгчног поступка. Пошто је тгод- 
вргао детаљној Еритици схватање крив1гчно1Г поступка као „прав- 
ног односа“ у нашој и стракој литератури —  какхз старијој тако , 
и новијој — , аутор излаже схвата^ње еоивичног поступка као 
..правног положаја". Пошто је детаљоаије изнео схватање J. 
Goldschmidt-na о кривичном постутшу како „правном положају", 
аутор кршлгкује неке поставке овот аутора као нелрикладне. 
Аутор није изнео деталдао своје стан1овиште о овом 1тита!њу, али 
се види да заступа схватанув да је кривични поступак „гаравни 
га>ложај“, што је познато и из других радова аутора о том im- 
тању.

П — Друго поглавље третира гпитање о односу иривичног 
ггроцеса и кривично процесног права, као и њихов однос према 
сродшш граиама права у ФНРЈ и ттрема кр!ршиналист!ици.

У овом поглављу аутор разматра и гогтање одшоса кривич- 
ног постуггт, који воде огшгги органи кр!Ивичног поступка, ггре- 
ма кривичном; поступку који воде војни органи кривичнот по- 
стутгка (§ 7). Аутор даје концпзан првглед кривичног поступка 
који воде војни оргаии кривичног поступва, и излаже према кзо 
јим лицима, и у односу на која кривична дела, се тај поступак 
води. Но, закључује да је кривтгчни поступак у ФНРЈ јединствен 
без обз1ира на то који га органи воде, и да то јединство има гго- 
литилко значеше.

Врло интересантмо и садржајно је разматрање о 0 'Дносу кри- 
вично про!це1сно<г гграва према осталтш казненим поступцима и 
правмма ФНРЈ. (§ 8). Аутор пгире и критички анализира лосту- 
пак по пр|Ивредним престушпма, административно-казнени по- 
ступак и дисциплинсжи по<лупак, и коиачно поставл>а ггитање 
да ли је оцравдано постојан»е конкуренсције кажзњивих радши, 
која код нас постоји у неким слулајевима. Аутор не даје одгавор 
на то интересантно шггање, али то није ни могао, пошто би да- 
вање коначног одгавора захтевало знатно ширу обраду него што 
је то могуће у једном делу које третира питања кривично rtpo- 
цесног тграва.
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Ha крају овог поглавл»а наласе се pia3MiaTpaiH>a основних пи- 
Tasba о одвосу кривичнђг npaiBocy^a према. трађансжом ггравосу- 
ђУ (§ 9) и према кримикалистици (§ 10).

Ш — У  трећем потЈшвљу аутор третира иитања о изворима 
кривично процесног права, о организацији органа кривичног по- 
ступка и адвокатуре, о важењу ирогока кривично процесног пра- 
ва и тумачењу тих пропжза.

Излажући извоое кривично процесиог гграва аутот> их дели 
на унутрашње и међународне. АнаЈЖЗирајући унутрашње изво- 
ре аутоо их деЈШ на главне и споредне, стим што главнзш’ изво- 
рима сматра оне изворе крји нехтосредно третирају тштања кри- 
вичног тгостлттка (као на пр- Законик о кт>ивргчном  поступку), a 
споредним изворима о«е који процесна питања решавају, или 
само дотпчу, уз шеку другу материју која је основна (као на 
ггршиер: Закон судовима). Аутор је дао 1ГО:тгат1се о свим извог 
рима савезног Ј^рактвра као и ттадаггке који Се односе на HP 
Хрватску. Штета Је што нису дати и извори из осталих народ- 
иих реттублика, чиме би ое регистар извора употпунио. Говорећи 
о 'извортиа који имају међународни карактег) аутор је кавео све 
важеће конвенције и утоворе icpie има ФНРЈ са другим држава- 
ма, у погледу ггоавне noMofer-i, a које су биле на снаЈзи закључно 
марта месеца 1960 године.

Излажући гаитатве важења кривично ттроцес1ног гграва с об- 
зиром на лица (§ 13) аутор да1е В1рло студиозан и садржајно бо- 
гат преглед cbpix категорија кривично процесног имушггета, уз 
о61ашњен>е о ггравној природи сваиога од њих. Овај део је тако 
обрађен да, сем озбил>ног теоретскаг значаја, има и пгироко 
правтично значеше, јер даје ггретледну слику суштисне, згаачаја 
и домета, као и евентуалних аграничеша, свих категорија кри- 
вично процесног имукитета. У  овом делу сваки празсгичар може 
лако наћи јаоан одговор на сва гопагња у вези са кривично про- 
цесним имунитетима.

У  овом поглављу је, најзад, обрађеио и питашве тумачетва 
протшса кривтгчно процесног права (§ 14).

IV —  Четврто поглавље ггосвећено је подели кривичног гк>- 
стзшка ва стадије.

Пошто је дао претходне ошпте наломене о свадијима кри- 
вичног поступка (§ 15) и указао на околности које имају утицаја 
на то кроз које ће стадије проћи конкретан кривични поступак 
(§ 16), аутор у  наставку (§ 17), детал>није излаже пет стадија 
кривичног постутгна: 1 —  припремни: поступак; 2 —  поступак оп- 
туживања с евентуалном коитролом оптЈгжнице; 3 —  главни пре- 
трес са доношењем и објавлЈИвањем пресуде; 4 —  поступак rto- 
водом жалбе против ггресуде и 5 —  слање пресуде на извршење.

Разматрају^ш ток кривичнот лостутгка, у односу на кривич- 
на дела из надлежности окружног суда, аутор овај поступак ос- 
новано иазива р>едовш1м тхжом кривичног поступка, с тим пгго
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истине неке равлике између поступка за кривична дела из вад- 
лежности среског суда — који поступак назива сумарним по- 
ступком —  и поступка ирема малштетницима. Аутор наглашава 
да ће у касиијим: излагањима бити детаљније товора и: о сумар- 
ном поступку и о  поступку према малкхаетшиџима.

Први стадији: кривичног иоступка аутор назива „припремнл 
поступак" насзггрот уобичајеном називу „претходии поступак“ , 
са образл'оже!њем таквог схватања (стр. 111). Обравложење аутк>- 
ра је 5гбедљи1во и проистине из сз«гре!вла1тикје Закошаса о кркивич- 
ном постушсу, те је ауторов назив сасвим уместан.

Друти стадиј кривЈГчног nocrynKia аугор назива „поступак 
оптуживан>а с ;евентуалн10!м: контролШ1 01ггужнице“ . Овај назив, 
као и суштину тешко је прихватити због тога што није адекватан 
Контрола ошужнице може бити: формална (чл. 251 ст. П ЗКП) и 
материјалка (чл. 258 ЗКП), с тим што је формална контрола оп- 
тзгжнице облигатна, дрк материјална Koiripiojia завиои од ини- 
цијативе окривљеног одтосжо његовог бранмоца. Према тољие, нв 
може се говорити да је  контролз. сштужнице у целзши евентуал- 
ма и овом стадију дати кондиционвЈган карактер. Нама гагледа 
да би овом стадију бољ>е одговар1ао назив „стављаи>е под суд“ , 
јер фактички тек подвошењем оптужнице суд дабија одређен 
процесни: акт којим и започиње судска делатност у ужем: смислу. 
Но, није јасно зашто аутор овај стадиј касније (стр. 167) назива 
„међустадиј“.

Као пети, и последњи стадиј аутор истиче „слање пресуде 
ка извршење“ . Слање етресуде на изврш:ењ1е тешз«> се може при- 
хватити као стадиј кривичног поступка, пошто је  прагвомоћношћу 
пресуде окончан криБИЧни ггоступак. Слање пресуде на извр- 
шење представл>а, у суштини, административну делатност суда 
у којој нема ни странака нити каквих других субјеката који би 
имали ма какве интеренције. Сем тога, у  систематици Законика 
о кривичиом поступку тог стадија нема, a о извршењу одлука — 
па и пресуда —  говори се само у Гл. ХШ  Законика о кр'Ивично!м 
поступку, тј. у  општем делу a не у делу који говори: о току по- 
ступка. Аутор сматра да је у  пракси изузетан случај да је суд 
— који је донео пресуду — сам дадлежан за њено извршење, већ 
да ће то редовно бити или неки други суд или друти орган, na 
да ће се пресуде најчешће слати на извршење и тиме ће м тај 
стадиј поступка бити остварен. Међутим ова претпоставка кије 
тачна. Условне казне се, најчешће, и не извршавају, већ се само 
евадентирају. Кад ое има у виду број условних казни и код о- 
кружних и  код среских судова онда је јасно да се знатан број пре- 
суда не шал>е на извршење. Сем тога, срески судови извршавају 
новчане казне (чл. 4, 105—110 Закона о извршењу назки итд.) 
па се све пресуде, којима су изречеие новчане казне такође не 
шаљу никоме на извршење, сем у  неким изузецима. Новчаних 
казни такође има приличан број па се тиме још повећава број 
је основана подела кривичног поступка на пет стадија, већ да се
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пресуда које се не шаљу на извршење. Због тога сматр1амо да ни- 
поегупак завршава са четвртим стадијем, тј. правоснажношћу 
пресуде.

Најзад, у овом поглављу аутор разматра и анализира и сва 
ванредта правиа средеша.

V —  Пего поглавље садЈржи разматрање о основним вачеЈги- 
ма кривичнот лоступка.

Аутор побЈтаже аиализир1а начеЈт: официјелгаости, леваЈтате- 
та, материјалне истине, ајкузаториккгт, негклсредности, усмено- 
сти и јавности. Разматрајући начело акузаторностр! аутор посеб- 
но анализира и све ИЕжвизиционе елементе у нашем кривично 
процесном; праву, што даје посебан значај овом погла!вл>у. Аутор 
истиче нека ограничен>а офицлјелности (на пр. чл. 4 ст. П КЗ) 
и матери]’алне истриге (чл. 356 ЗКП),али је спорно да јш су фак- 
тички ограничења тих начела. Но, обим авог приказа не дозво- 
л>ава детаљније разматрање ових шггања.

У  целини узев приназано дело представлЈа богат и значајан 
прилог вашој кривкчно процесжој литератури и 1шри<чтс) ће по- 
служити свима који се баве питањима кривичног посупка, било 
теоретичарима, било пршстичаризуга. Ако другим делом: аутор
оствари ггоставл»ени цил>: „да се 11ра1Бницима који примењују 
кривично процесно ттрово омогући да имају јасан преглед чита- 
вог тог правгаог подручја“ (с. 129), онда ћемо имати заиста прво 
озбиљно и сисгематсжо дело из ове облнсти. _

Др. Б. Петрић

ШЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС УД РУЖ ЕЊ А  
ДРУШТВЕНЕ ОДБРАНЕ

Међународно удружеше за друштвену одбран ’̂- одржаће, у 
сарадњи са Савезом удружеша ггравника, свој шести међуна- 
родни контрес. Конгрес ће се счдржати у времену од 22 до 2б 
маја 1961. у Београду и од 26 до 28 маја у Опатији.

Тема о Kojorj ће се на Конгресу расправл>ати гласи: „У којој 
су мери оправдане разлике у правном положају и поступању са 
малолетним, младим пунолетним, и пунолетним учесницрша кри- 
вичних дела”.

За тему су одређена четири главна известиоца, и то:
Т. G. Gibbens (Велика Британија) за био-психолошки аспект;
Б. Златарић (Југославија) за 11рав.ии аспект;
J. Pinatel (Француока) за аспект поступања;
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Једш совјетска јш ч н сст , за сада још неименована, за ооцио- 
лошки аспект.

Пошто је тетља врло важиа и сав1ре(ме;на очекује се од наших 
правнизса, лекара, психоЈгста. ооциолоша и сочијалних радшиса, 
велжо учешће у ра1ду Конгреса.

За сва гааближа обавеазггења обратити се гаа Са;вез удружења 
правкика Југославије (за Организациони камитет VI. Међуна- 
родног конгреса за друшвену одбарну) Беорра!д. П-рсшетерских 
бришада 74, пошт. фах 179.

К. X.

I др. ЉУДЕВИТ КОНОПКА |

31 јануара 1961 изненада је прешшнуо адвокат др. Људевит 
Конопка из Ба<ча.

Рођен 28 децембра 1903 године у Старој Пазови, завршио је 
Правни факултет 1934 у Загребу.

После рата био је једно време адвокат у Ст. Пазови, a затим 
У Бачу.

Као адвокат и човек био је вољен од своје околине, јер је 
увек био ведра духа, предусретљив, услужан, a према колегама 
надасве колегијалан.

Слава му!

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Доказивање јачег права код уре- 
ђења међа спроводи се у поступку 
ради утврђивања међа ако је вред- 
ност спорве међашке површине ма- 
ла —  a ако је знатна овда ако обе 
странке пристану на то. (Врх. суд 
АПВ бр. ГЗЗ 5/1959).

I. ст. суд је донео решење о у- 
тврђивању јачег првва и међа, ко- 
је  је  II. ст. суд потврдио одбивши 
жалбу противника предлагача у 
ванпарничном поступку.

Савезно јавно тужилаштво уло- 
жило је захтев за заштиту закони- 
тоста који је  одбијен, a из разлога:

Према пЈкавним правилима ван- 
парн. поступка доказ јачег гграва на

м^ашној површини чија јецромет- 
на вредност мала допуштен је  са- 
мо у постушсу за уређеше међа. 
Ако вредност спорне м^башне повр- 
шине представља знатну вредност 
тада је  допуштен доказ јачег пра- 
ва у  поступку о ур>^ен>у међа само 
ако обе странке на то пристану.

Па какп је у  поступку, путем 
стручњака утврђено да вр>едностме- 
ђашне површине износи 4.870—  ди- 
нара, то непобитно произилази да 
се овде ради о међашној поврпшни 
мале вредности, па је  стога правил- 
но поступио I .ст. суд када је у 
конкр. случају у  поступку о уређе- 
њу међа дозволио доказ јачег пр>ава 
на међашној површшш.
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Самим тим што се је неко машио 
вила код евент. напада вије још 
крив. дело из чл. 144 КЗ него Je по- 
требно и објективно угрожаваке.
(Врх. суд АПВ бр. Пж. 1127/1960).

I. ст. пресудом Среског суда оп- 
тужени Г. К. ослобођен је  од оп- 
тужбе да је апасшш оруђем извр- 
шио крив. дело угрожавања из чл. 
144 КЗ тиме што се у свађи машио 
вила забодених у ђубре, али исте 
није извукао из ђубрета.

Срески јавни тужилац уложио је  
жалбу, па је Окр. суд исту уважио, 
I. ст. пресуду преиначио, оптуже- 
ног прогласио кривим за крив. де- 
ло из чл. 144 КЗ и казнио га нов- 
чано са 10.000 динара.

Жалба оптуженог, уложена про- 
тив П. ст. пресуде је  основава, у 
смислу чл. 369 ст. 1. тач. 3 ЗКП, 
П. ст. пресуда преиначена, a пре- 
суда Среског суда потврђена, a из 
разлога:

У  конк. случају чињенично стање 
је  потпуно и несумњиво утврђено, 
a наиме, да је  оптужени Г. К. ста- 
вио руке на виле, које су биле по- 
бодене у ђубре које се налазило у 
колима, и то у  време када је оште- 
ћени ишао путем носећи у руци 
левчу. У  оваквој ситуацији правил- 
но је нашао I. ст. суд да није од 
стране Г. К. било машања у смислу 
угрожавања из чл. 144 КЗ, с обзи- 
рсм да је  оптужени таквом Јзадњом 
само ставио до знања оштећеном да 
he у  случају потребе евентуално у- 
потребити виле које су несумњиво 
опасно оруђе — али није извршио 
никакву радн.у која би у конкрет- 
ној ситуацији фактички представ- 
Јвала угрожаваше. У  конкретном 
случају не може се ценити питање 
постојања или непостојања крив. 
дела самим терминолошким тумаче- 
н>ем израза „матттити се”, већ треба 
ценити да ли је  у  конкр. ситуацији 
Г. К. објективно изршио угрожава- 
н>е оштећеног и тиме извршио дру- 
штвено опасну радњу која има 
кривично правни карактер. По на- 
хођешу Врх. суда у  конк. случају 
није било угрожавања.

Без посебног овлашћен>а надлеж- 
них органа предузећа пословођа ве 
може преузети јесмство за плаћање 
дугова за предузеће, a ако је то 
учивио на своју руку преузима ли- 
чну одговорвост за плаћање. (Врх. 
суд АПВ, бр. Рев. 212/1960.

Тужилац је у  тужби навео да је 
тужени, као пословођа градилишта 
преузео јемство да ће се исплати- 
ти дугови за храну р>адника гради- 
лишта. Срески суд је туженика о- 
бавезао на исплату утуженог изно- 
са. Окружки суд, поводом жалбе 
туженика, преиначио је  I. ст. пре- 
суду, тужиоца са тужбом одбио, јер 
је  нашао да предузеће одговара за 
исплату дуга.

Тужилац је  уложио ревизију, ко- 
ја је основана, па је П. ст. пресуда 
преиначена, и пресуда Среског су- 
да потврђена, a из разлога:

Тужени је  био пословођа a не ди- 
ректор предузећа. У  смислу чл. 37 
Основног закона о управл>ању при- 
вредним предузећима, само је ди- 
ректор предузећа шегов законски 
заступник a не и пословођа. Није 
битно, да ли је  уз потпис послово- 
ђе стављен печат радилишта (не 
предузећа). Без посебног овлашће- 
ша надлежних органа предузећа, 
пословођа не може преузимати јем- 
сгво за плаћање дугова на терет 
предузећа. Ако је пословођа то у- 
чшшо на своју руку, он по прав- 
ним правилима имовинског права 
преузима личну одговорност за свој 
поступак. Ово тим пре, што је  I. 
ст. суд утврдио из извештаја пре- 
дузећа, да тужени као пословођа 
није био овлашћен да преузима га- 
ганције у име предузећа за дугова- 
н>а радника.

Рок за подношен>е тужбе ради у- 
тврђивања ванбрачног очивства је 
за дете пет година од пунолетства. 
— Сви тужени су јединствени су- 
париичари, без обзира да ли су се 
жалили или не. (Врх. суд АПВ, бр. 
Гж. 725/1959).
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I. ст. суд је  уважио тужбени за- 
хтев, утврдио да је  пок. Р. М. ван- 
брачни отац тужитељице.

Један од туженика се жалио, па 
је Врх. суд жалбу уважио, из слу- 
жбене дужности укинуо I. ст. пре- 
суду, и одбацио захтев тужитељи- 
це, a из разлога:

Према пропису чл. 25 ОЗОРДа 
тужба ради утврђивања очинства 
има се поднети од стране детета у 
року од 5 година рачунајз^Ји од да- 
на пунолетства. На благовременост 
тужбе мора се пазити по званичној 
дужности.

У  конкр. случају тужител>ица се 
родила 1906 године, a тужбу је  под- 
нела тек 1958 год. далеко после про- 
тека рока од 5 године од пунолет- 
ства, па је  тужбени захтев вал>ало 
одбацити.

Пошто је  тужитељица од стране 
остав. суда била упућена на пар- 
ницу против свих законских на- 
следника, — то по природи правног 
посла тужбени захтев тужитељице 
је могао бити само на једнак начин 
решен према свим законским на- 
следницима, тако да се сви туже- 
ни као законски наследници пок. 
Р. М. имају сматрати јединственим 
супарничарима. Услед тога, ако по- 
једини супарничари пропусте какву 
парничну радњу, учинак парнич- 
них радњи, које су предузели дру- 
ги супарничари, протеже се и на 
оне супарничаре, који су ту радњу 
пропустили. Због тога, жалба јед- 
ног од супарничара има дејства и 
у корист осталих тужених.

зазедно е н лм  станују као и 
лица која су престала би’ги члано- 
ви његовог домаћинства a остала 
су у истом стану.

По чл. 34 истог Закона без доз- 
воле носиоца станарског права ни- 
ко се не може уселити у стан који 
нссилац стан. права користп. Нс- 
силац станар. права можв из оп- 
равданих разлога сваком кориснч- 
ку стана, осим млдб. деци и брач- 
ном другу, отказати даље кортиће- 
ње стана, остављајзгћи прпмеран 
рок за иселење. Корисш1 х стана 
који сматра да му је  носилац ста- 
нар. права отказао даље коришће- 
ње станана без оправданог разлога 
може тражити да општинска арбп- 
тража поништи тај отказ-

Поступак у  конк. случају не спа- 
да у надлежност суда. Закон доду- 
ше ништа не говори о  томе на који 
начин треба да се откаже у тим 
случајевима коришћење стана ко- 
риснику стана. Међутим, из чита- 
вог духа циг. чл. 34 Закона о стам- 
беним односима ипак произлази да 
пошто је  арбитражна комисија о- 
влашћена да евент. стави ван сна- 
ге отказ једино је она овлашћена 
да тај отказ и саопшти.

Није допуштен редован пут за от- 
каз стана члану домаћинства вего 
је надлежна општивска арбитража.
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 401/1960).

I. ст. суд је делимично уважио 
отказ стана дат члану домаћинства, 
уз одговарајући смештај. Обе стра- 
не су се жалиле против ове пресу- 
де па ое Окружни суд огласио ненад- 
лежним и укинуо све дотадање суд- 
ске радње, a тужбу одбацио.

Тужилац је уложио ревизију, ко-- 
ја је  одбијена, a из р»азлога:

У  емислу чл. 21 Закона о стамбе- 
ним односима корисником стана се 
сматрају: носилац станарског пра- 
ва, чланови његовог домаћинства

Опозивање дара због грубе ве- 
благодарвоств може се тражити и 
вротив васледника даровримца. —  
Са васлова осиромав1ен>а дарода- 
вац може тражити издржавање до 
висиве дара. — Правва је претпо- 
ставка да је родитељ задржао вра- 
во ставовања у кући коју је вокло- 
вио деци, a у којој ставује. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 557/1959).

Нападнутом I. ст. пресудом туж- 
бени захтев је делимично уважен, 
па су обе странке уложиле жалбу, 
које су основане, I. ст. пресуда у- 
кинута, a из разлога:

Према правном правилу приват- 
ног права дародавац због неблаго- 
дарнсхгги обдареног тужбом може 
тражити опозивање дара и против 
обдареникових наследршка. Према 
томе, погрешно је  применио I. ст. 
суд материјално право када је  из- 
рекао да се даровни уговор може 
спозвати према даропримцу a не и 
пр>ема његовим наследницима.
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Истина је  да тужилац не може 
опозвати уговор о дару са наслова 
осиромашења, али по правним пра- 
вилима приватног права дародавац 
може тражжш издржавање до ви- 
сине поклоњене ствари, a то само 
до оног износа који му недостаје 
за потребе издржавања.

Исто тако према правном прави- 
л у  материјалног права кад роди- 
тељ живи у заједничком домаћин- 
ству са децом кућу своју у  којој 
живе поклони деци тада је  отац 
задржао право становања у тој 
кући.

тужитељ од тужених не може у- 
след овог примања тражити евент. 
штету насталу услед задоцњења 
плаћања.

Издавалац става није дужан да 
од корисника стана тражи исплату 
станарине. — Плаћање станарине 
после подношења тужбе нема ути- 
цаја на отказни спор. (Врх. суд АПВ 
бр. Рев. 420/1960).

Срески суд одбио је  тужбени за- 
хтев ради отказа стана због непла- 
ћања закупнине у хкжу од 3 месеца, 
као пре5фан>ен.

Окружни суд је  преиначио пре- 
суду Среског суда и туженима от- 
казао коришћење стана. Тужени су 
уложили ревизију, која је  као нео- 
снована одбијена, a из разлога:

Нема правног правила да је по- 
верилац дужан доћи код дужника 
за исатуњење обавезе дужника, о- 
сим ако су се странке тако изричи- 
то споразумеле. У  овом случају ра- 
ди се о плаћању станарине која до- 
спева по Закону о  стамбеноим одно- 
сима, сваког месеца. Неплаћање ста 
нарине од стране тужених у сми- 
слу чл. 136 тач. 3 Закона о стам- 
беним односима јесте основ за от- 
каз стана, ако дужник-станар не 
плаћа закупнину узастопно три 
месеца, што је дужан обавл>ати без 
икаквог позива.

Погрешно је  правно схватање I. 
ст. суда да нема отказног разлога 
још ни због тога што су тужени 
после тужбе a пре уручеша исте, 
платили сву заосталу станарину 
поштом тужитељу. Ово плаћање 
нема утицаја на отказни разлог, већ 
једино има само ту последицу да

Лице у привременом радном од- 
носу има сва права која су иу 
призната Законом о радним одно- 
сима и другим прописима. (Врх. суд 
АПВ, бр. Рев. 273/1960).

I. степени суд одбио је тужбени 
захтев тужитеља да му се исплате 
принадлежности за 5 месеци. Ову 
је  пресуду потврдио Окружни суд, 
н ала зе^  да се на правни однос 
с^ранака не могу применити про- 
писи Закона о  радним односима.

Тужилац је  уложио ревизију, 
која је уважена, ниже одлзгке уки- 
нуте, a из разлога:

Погрешно је правно станови- 
ште II. ст. суда да се на правни 
однос тужиоца и тужене. Задруте 
не односе прописи Закона о радним 
односима само зато што је тужи- 
лац био запослен („ангажован”) код 
тужене као зидарски радник за 
извршење одређеног посла који не 
спада у  редовну делатност тужене, 
нити је у  вези са н>ом, нити из ове 
произлази, јер је такво правно ста- 
новиште II. ст. суда противно чла- 
ну 3 Закона о радни.м односима.

Из оваквог установл>ен>а II. ст. 
суда не види се у  ком својству је 
тужилац био „ангажован” код ту- 
жене, да ли у  својству радника или 
предузимача или у  неком трећем 
својству. Мора бити тачно утврђеио 
у сваком спору какав правни однос 
суд утврђује да је постојао између 
парничних сзранака и на коме 
правном односу се заснива спорни 
тужбени захтев.

Уколико је  тужилац био запо- 
слен код тужене као радник, онда 
је  правно становиште II. ст. суда 
у  супхкЈтности са ставом чл. 3 За- 
кона о радним односима, према ком 
пропису лица и у привременом р>ад- 
НО.М односу имају из радног односа' 
она права која су им призната са- 
мим Законом о  радним односима и 
другим прописима.
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Претходан поступак предвиђен 
код накнаде штете причињене вој- 
ним лицима вије обавезан, a не о- 
државање истог може имати само 
утицаја на парничне трошкове. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 502/1960).

I. ст. суд је својим рвшешем од- 
бацио тужбу, којом је тражена от- 
штета за штету нанесену од стране 
војног лица, јер  да није ггретходио 
поступак предвиђен у чл. 20 Уред- 
6е о матер. одговорности војног ли- 
ца итд.

Тужилац је уложио жалбу, која 
је основана, I. ст. решење укинуто, 
и I. ст. суд упућен да настави по- 
стзгпак у  меритзгму ствари, a из раз- 
лога:

Према гфопису чл. 20 и ст. 2 и 3 
Уредбе о материјалној одговорно- 
сти војних лица итд. грађани или 
правно лице пре него што поднесе 
тужбу суду прогив државе ФНРЈ 
ради накнаде штете, коју је  причи- 
нипо војно лице или грађанско ли- 
це на служби у  ЈНА, упутиће за- 
хтев за накнаду штете Државном 
секр>ет. за послове народне одбране, 
ге, ако захтев у  року од 3 месеца, 
од дана када je примљен, не буде у 
целшго или по захтеву не буде до-

несено никакво решење, оштећени 
може право на накнаду штете о- 
стварити тужбом пред редовним су- 
дом.

Предши пропис нема карактер 
ггрописа о надлежности, па се не 
ради о случају из чл. 4. ст. 2 У -  
водног закона за ЗПП, наиме, о од- 
редбама садржаним у  посебним про- 
писима, у којима се предвиђа над- 
лежност органа управе или других 
органа за расправљање о  одређеним 
грађанско-правним захтевима rrpe 
него што се тужба поднесе суду. У - 
след тога претходни поступак у  сми- 
слу поменутог прописа не може се 
сматрати законским условом према 
коме би тек по окончању помену- 
тог претходног поступка грађанин 
могао поднети тужбу против држа- 
ве ФНРЈ ради накнаде штете, ре- 
довном суду, a сходно чл. 20 ст. 1 
пом. Уредбе.

Ако храђанин не постави захтев 
у смислу чл. 20 ст. 2 пом. Уредбе 
већ дЈфектно свој захтев истакне у  
тужби пред 1)едовним судом, та чи- 
њеница може бити од значаја само 
за одлуку о парничним трошковима 
за случај да држава ФНРЈ одмах 
на првом рочишту призна ту:?сбени 
захтев.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК  У  АПВ

На седнршји Управгаог одбора Адвокатске коморе у АПВ која 
је одржака дана 19. фебруара 1961. године докесегаа су следећа 
решења:

1. Узет је на знање извешта.] председи!ика, секретара и бла- 
гајника о раду ортана Каморе.

2. Решењем бр. 234/1960. узет је на знање заткгних о извр- 
шеној примопредаји списа а1дв. канц. др. П1>ерада П'рерадовића, 
пенз. адвоката преузиматељу адв. каиц. др. СвкуЈшћ Милованл'-, 
адв. из Новог Сада.

3. Решешем бр. 55/1961. узето је на знање да је Кочиш Сил- 
вестер, адв. припр. од 1. П. 1961. на а|дв. припр. вежби код др. 
Кецели М. Ференца, адвоката из Сенте.

4. Решењем бр. 49/1961. бри!сан је жз тиеника адвоката АК  у 
АПВ са даном 31. јануар 1961. године Добричанин Радомир, адв. 
из Титела, услед ггреселења седишта адв. каиц. у Београд.

5. Решењем бр. 54/1961. брисан је из имеиика адв. АК у 
АПВ са даном 31. јануајр 1961. године др. Конопка ЈБудевит, адв.
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из Бача, услед смрти, a за. преузиматеља његаве адв. канц. од- 
ређен је адв. Га1лечић Алвкгсаниар, из Б. Паланне.

6. Решенлем бр. 24 и  57/ 1961. брисана је из именика аЈдв. при- 
правника АК у АПВ Дамјанков Миланка, из Зрењанина са 15. ја- 
нуаром 1961. године, јер је засновала радки: однос.

7. На осмову чл. 65— 67, 93. т. 4 и 13. т. 7. ЗОА, те члана 6. т.
1—2. и 9. Статута АК у АПВ уписују се у именик адв. приправ- 
ника, оа иочетком адв. приправшгчке вежбе од 19 фебруара 1961;

а) Решетвем бр. 52/1961. Миковић Милан, на адв. ттршгр. ве- 
жби код др. Миковић Данила, адв. из Али!бунара;

б) Решењем бр. 63/1961. Николић Коста, на адв. прожпр. веж-. 
би код Николић Милоша, адв. из Зрењанина;

в) Реаиењем бр. 68/1961. Санка А. Ласло, иа адв. припр. веж- 
би код BpiajKOB Јосшш, адв. из Суботице.

8. На основу чл. 93. т. 4 и чл. 73 ЗОА, те чл. 6 т. 1— 2 и 9 
Статута АК у АПВ уписује се у имекик адв. iip. АК у АПВ са 16 
фебруаром 1961 године Драшпин Т. Светислав, на адв. припр. 
веж!би код Вотић Милорада, адв. из Новог Сада, a услед прсшене 
адв. ттр̂ ипр. вежбе са подручја друте Каморе.

Адвокатска комора у АПВ

УПИСИ У  ИМЕНИК АДВОКАТА А К  У  АПВ

Пошгго су се оба оргаиа надлежна за доношењ1е решења о 
упису у именик адвоката сагласила, да постоје услови предви- 
ђени Законшл о адвокатури за уггис у именик адвоката, са 25 
фебруаром 1961 тодиве ушисааш су у именик адвоката. Адв. ко- 
море у АПВ:

1. Решењем бр. 406/1960 Жарковић Жарко, са сед. адв. кан- 
целарије у Зрењанину;

2. Решешем бр. 415/1960 Крижанов Ђорђе, са сед. адв. кан- 
целарије у Перлезу;

3. Решењем бр. 427/1960 др. Шкрабало Мате, са сед. адв. 
канцеларије у Сомбору;

4. Реачешем бр. 430/1960 др. Цабафи Шандор, са сед. адв. 
нанцеларије у Кањижи;

5. Решешем бр. 38/1961 Тодоровић Радивој, оа сед. адв. канц. 
у Новом Саду;

6. Решењем бр. 62/1961 Јовановић Т. Драјпољуб, са. сед. адв. 
канцелароде у Панчеву;

7. Решењем бр. 63/1961 Хаџи Коста мл. са сед. адв. канце- 
ларије у Новом Саду.

Адвокатска комора у АПВ
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БРИСАЊ А ИЗ ИМЕНИКА АДВ. ПРМПРАВНИКА АК  У  АПВ

Пошто су ухЕИсани у имеиик адвоката, са 24. фебруаром 
1961 бршиу се из имегаика адв. !при!Пфа®®®®ка. АК у АПВ:

1. Крижанов Ђорђе, из Зрењашша;
2. Тодоровић Радивој, из Новог Caga;
3. Хаџи Коста мл., из Новог Сада.

Адвокатска комора у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА А К  У  АПВ

Извештајају се едвокати, чланови Фонда посмртгогае, да је 
31 јануара 1961 године умро др. Конснгка Људевит, адвокат из 
Бача, иа се позивају да зшлате на име доприноса 400 дин. на 
трек. рачун Адвокатсжа комора у АПВ 6р. 151-73-3-10002.

Уједно се позивају сви адвокати да уплате сав 1®/о допринос 
за 1960 годину, да уплате заостатке на члашаршш из 1960 године, 
и први квартал чланарине за 1961. годину. Уплате се врше на 
горн>и тек. рачун.

Из књиговодства А К  у АПВ

<ГЛ Л С Н И К« излази сваког месвца / Издавач и власник: Адвокатска комора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20. / Уређује одбор. / Одговорни уредник: Ботвћ 
Мвлорад, адвокат Нови Сад. Народних Хероја бр. 6 / Текући рачун код Комуна- 
лне банке број 151-73-3 10002 / Штамп. „Будућност" погон: књига и брошура
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